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Abstract 

This Bachelor’s thesis focuses on those terms that, from a Swedish perspective, have to 

be fulfilled to entitle deduction for definitive losses in a cross-border merger situation. 

The thesis analyses one of the ten rulings from the Swedish Supreme Administrative 

Court which were published in 2009.The ruling is analysed in the light of the Treaty on 

the Functioning of the European Union, the merger directive and the Court of Justice 

rulings in Marks & Spencer and Lidl. The purpose is to examine if the Swedish rules 

concerning cross-border mergers is compatible with the EU-law. The Swedish rules 

concerning mergers are found in chapter 37 in the Swedish income tax act. To enjoy the 

rights of the rules in chapter 37 the merger needs to be qualified. The criterion in 11 § 

stands out as a clear obstacle for the deduction of losses and is therefore examined tho-

roughly. It states that the transferor company needs to be taxable for some kind of activ-

ity in Sweden immediately before the merger. That criterion is not fulfilled if the com-

pany is situated in another member state. In the Marks & Spencer case, the Court of Jus-

tice stated that a rule which hinders deduction for losses which is considered to be de-

finitive could be a possible breach of the freedom of establishment. The Swedish rules 

concerning qualified mergers in chapter 37 in the Swedish income tax act was ques-

tioned in the case RÅ 2009 ref 13. The criterion stated in § 11 was discussed first by the 

Swedish tax board and then by the Swedish Supreme Administrative Court as a possible 

breach of the freedom of establishment. It is in my opinion clear that when a loss is de-

finitive the loss should be entitled to deduction, thus the 11 § could therefore constitute 

a breach of the freedom of establishment. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Drygt åtta år tillbaka, år 2002, skrev Juanita Bezzina att skattebördan är en av de vikti-

gaste faktorer som bolag beaktar innan beslut tas om en gränsöverskridande omorgani-

sation. Det bolagen fruktar mest är att de ackumulerade skatteförluster ska gå förlorade, 

att omedelbara avdrag för skatteförluster inte ska medges och att förluster som uppstår 

på grund av en fusion inte ska medges avdrag för.
1
   

Artikeln vittnar om vikten av att bolag ska kunna göra avdrag för de förluster som bola-

get drar på sig vid omstrukturering av ett bolag. Gränsöverskridande fusioner utgör ett 

alternativ för bolag vid omstruktureringar. När Regeringsrättens dom föll i RÅ 2009 ref 

13 nekades det aktuella bolaget rätt att göra avdrag för de underskott som fanns ansam-

lat i det dotterbolag som de fusionerades med, Regeringsrätten ansågs dock överväga en 

motsatt utgång men nekade till sist rätten till avdrag då den ansåg att frågan som ställdes 

var formulerad med fel utgångspunkt. 

Gränsöverskridande fusionssituationer behandlas först och främst genom fusionsdirek-

tivet
2
. Direktivet behandlar till stor del hur en gränsöverskridande fusion ska behandlas. 

Artikel 6 i direktivet behandlar hur medlemsstaterna ska ställa sig till utnyttjandet av 

underskott. Artikeln innehåller dock bara en form av anti-diskrimineringsregel som sä-

ger att samma regler ska gälla för en gränsöverskridande fusion som för en nationell. 

Direktivet har i sin nuvarande lydelse lämnat det till medlemsstaterna att själva reglera 

hur underskott ska behandlas, vilket har gjort att reglerna varierar mellan de olika med-

lemsstaterna.  

Under 2005 kom ett av de mest uppmärksammade skatterättsmålen inom EU-rätten, 

Marks & Spencer-målet
3
. Där behandlades problematiken kring förlustutjämning vid 

                                                 
1
 Bezzina, Juanita, The Treatment of Losses under the EC Merger Directive, IBFD Publications,  Euro-

pean Taxation 2002, s. 57. 

2
 Rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, 

fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i oli-

ka medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte 

från en medlemsstat till en annan. 

3
 Mål C-446/03, Marks & Spencer plc mot David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes), [2005] REG 

s. I-10837. 
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gränsöverskridande koncernbidrag. Målet kan trots att det behandlar en annan form av 

utnyttjande av underskott för att jämna ut ett bolages resultat, användas vid gränsöver-

skridande fusionssituationer. EUD kom fram till att regler som hindrar avdrag för vissa 

typer av förluster kan utgöra en inskränkning i den fria etableringsrätten. I RÅ 2009 ref 

13 kom nämnda problematik fram och de svenska reglerna ställdes mot etableringsfrihe-

ten. Marks & Spencer-målet har alltså inte bara legat till grund för utvecklingen av de 

svenska koncernbidragsreglerna utan kan också ligga till grund för reglerna kring ut-

nyttjandet av underskott vid en gränsöverskridande fusion.  

1.2 Syfte 

Uppsatsen har till syfte att utröna om de principer som utvecklades i Marks & Spencer-

målet kan appliceras även på rätten till avdrag för underskott vid en gränsöverskridande 

fusion. Vidare ska de svenska reglerna om rätten till avdrag för underskott vid en gräns-

överskridande fusion behandlas och huruvida de är förenliga med de EU-rättsliga reg-

lerna. En fråga som ska besvaras är på vilka grunder kan ett svenskt övertagande bolag 

vid en gränsöverskridande fusion som ej är kvalificerad enligt reglerna i inkomstskatte-

lagen göra avdrag för de underskott som kan finnas i det överlåtande bolaget. 

1.3 Avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur rätten till avdrag vid gränsöverskridande fusioner 

är utformade. Ämnet kan anses närliggande till avdragsrätten för gränsöverskridande 

koncernbidrag. Den problematiken kommer inte att beröras mer än då det anses hjälpa 

uppsatsen att nå sitt syfte. 

Då uppsatsen behandlar hur avdrag får göras för underskott som är knutna till det över-

låtande bolaget och som därmed uppstått innan fusionen gör att förluster som uppstår 

till följd av själva fusionen ej kommer att behandlas då det faller utanför uppsatsens syf-

te. 

Fast driftställe kommer att beröras till viss del dock kommer diskussionen om huruvida 

begreppet fast driftställe i fusionsdirektivets mening strider mot EUF-fördraget inte att 

behandlas då det ligger utanför uppsatsens syfte. 

Uppsatsen behandlar endast gränsöverskridande underskott, därmed faller alla former av 

vinster utanför ramen för den här uppsatsen. 
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1.4 Metod och material 

Uppsatsen är uppbyggd i två delar där den första delen bygger på en deskriptiv metod 

följt av en mer analyserande del. I den deskriptiva delen får läsaren en bakgrund och en 

förståelse för ämnet som underlättar förståelsen av uppsatsen när den analyserande de-

len tar vid. Den deskriptiva delen beskriver hur rättsläget är uppbyggt idag, hur EU-

rätten är uppbyggd och hur den inverkar på den nationella rättens uppbyggnad. Den ana-

lyserande delen tar sedan ställning till det aktuella rättsläget inom EU-rätten och huru-

vida de nationella reglerna är förenliga med det nuvarande rättsläget. 

Då ämnet berör ett område som behandlas i både nationell rätt och EU-rätt ges EU-

rätten företräde framför de nationella rättskällorna.
4
 EU-rätten kan delas in i primär – 

och sekundärrätt där primärrätten har företräde, primärrätten utgörs av fördragen samt 

de ändringar och tillägg som gjorts av dem, sekundärrätten består av de direktiv, beslut 

och förordningar som de gamla EG-institutionerna lade fram. Även förhandsavgöranden 

från EUD kommer att användas för att ge vägledning vid tolkning av främst primärrät-

ten men också sekundärrätten. Vid tolkning av primär –och sekundärrätten används 

även internationell samt nationell doktrin för att klargöra rättsläget.  

Då uppsatsen berör den nationella rätten sorteras rättskällorna i ordningen lagar, förar-

beten, praxis, SRN:s förhandsbesked, SKV:s ställningstagande och doktrin. Svensk lag 

och förarbeten används genom uppsatsen för att beskriva gällande rätt i Sverige medan 

SRN:s förhandsavgörande tillsammans med Regeringsrättens avgörande har givits stor 

vikt vid analysen då de ska behandla frågor i ljuset av EU-rätten. Då SRN:s och Reger-

ingsrättens avgöranden går isär används nationell doktrin för att underlätta tolkningen 

av avgörandena.  

1.5  Disposition 

Arbetet utgår från att först beskriva helheten för att sedan gå in på detaljer och de resul-

tat som analysen ger vid handen, även kallad en logisk disposition.
5
 Kapitel 2-5 utgör 

                                                 
4
 Mål C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska 

skatteförvaltningen, [1963] ECR 3, s. I-161 och mål C- 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L., [1964] ECR 

1141, s. I-211. 

5
 Jensen, Ulf, Rylander, Staffan, Lindblom, Per-Henrik, Att skriva juridik, Regler och råd, Iustus förlag, 

Lund och Uppsala 2001, 4:e uppl., s. 26. 
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den deskriptiva delen av arbetet och följer den ordning Regeringsrätten resonerar i RÅ 

2009 ref 13. Det ges först en introduktion till ämnet, vidare följer en genomgång av gäl-

lande rätt från ett EU-rättsligt perspektiv och sedan från ett svenskt perspektiv. Den de-

skriptiva delen avslutas med en genomgång av de grundläggande rättigheter som följer 

av EU-rätten. 

Uppsatsen fortsätter med en analysdel i kapitlen 6 och 7, de kapitlen avslutas med mina 

egna kommentarer som har till uppgift att knyta avsnittet till syftet och slutsatsen, en 

som sedan avslutar uppsatsen i kapitel 8. 
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2 Introduktion till gränsöverskridande fusioner 

En gränsöverskridande fusion innebär att ett eller flera bolag
6
 med säte i en stat överför 

de tillgångar och skulder som bolaget innehar till ett bolag i en annan stat. Det överlå-

tandet bolaget ska upplösas utan att likvideras, vilket följer av 37 kapitlet 3 § 1 och 2 p. 

IL
7
. Reglerna kring gränsöverskridande fusioner delas in i en civilrättslig del och en 

skatterättslig del.  

Möjligheterna att genomföra en gränsöverskridande fusion har i Sverige fram till för 

drygt två år sedan varit mycket begränsade. Sverige implementerade då EG:s tionde bo-

lagsrättsliga direktiv om gränsöverskridande fusioner som antags under hösten 2005.
8
 

Reglerna om gränsöverskridande fusioner är nu implementerade i ABL
9
. Möjligheterna 

har varit begränsade i såväl Sverige som i de övriga medlemsstaterna fram tills dess att 

det tionde bolagsdirektivet antogs och implementerades. Det ansågs vara näst intill 

omöjligt att genomföra en gränsöverskridande fusion då det saknades en civilrättslig 

lagstiftning på området.
10

  

De skatterättsliga reglerna kring gränsöverskridande fusioner inom EU har dock funnits 

sedan 1990 genom fusionsdirektivet.
11

 I Sverige har reglerna varit tillämpliga sedan 

EU-inträdet den 1 januari 1995 och reglerna om både nationella och internationella fu-

sioner återfinns numera i 37 kapitlet, IL. Sedan den 15:e december 2009 har direktivet 

från 1990 ersatts av en ny version som är en uppdatering av det knappt 20 år gamla ur-

sprungsdirektivet.
12

 Direktivet syftar till att skjuta upp beskattningen på det övervärde 

som härrör från det överlåtande bolaget och som överförs till ett fast driftställe. Det sä-

kerhetsställer att tillgångarna blir beskattade i den stat där det överlåtande bolaget är 

                                                 
6
 Termen bolag innebär ett terminologiskt problem då fusionsdirektivet använder sig av termen bolag som 

samlingsbenämning för alla associationsformer som omfattas av direktivet medan den svenska lagstift-

ningen använder sig av termen företag, för att agera konsekvent kommer jag använda mig av bolag ge-

nom hela uppsatsen även då svensk rätt använder sig av termen företag. 

7
 Inkomstskattelag (1999:1229). 

8
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fu-

sioner av bolag med begränsat ansvar. 

9
 Aktiebolagslagen (2005:551). 

10
 Prop. 2007/08:15, Gränsöverskridande fusioner, m.m. s. 61. 

11
 Direktiv 90/434/EEG om gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföringar av tillgångar 

och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater. 

12
 Rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009. 
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hemmahörande vid den tidpunkt då de slutligen blir avyttras.
 13

 Direktivet vilar således 

på en kontinuitetsprincip, en princip som kommer till uttryck i artikel 4. Vidare, i 

nämnda artikel uppställs även kravet på att endast de tillgångar och skulder som knyts 

till ett fast driftställe
14

 i det överlåtande bolagets medlemsstat omfattas av den temporära 

skattefriheten.
15

 Genom bestämmelsen i artikel 4 behåller medlemsstaten beskattnings-

rätten till de överförda tillgångarna och skulderna, oavsett om de ägs av ett bolag med 

hemvist i en annan medlemsstat.
16

 

Då möjligheten att fusionera bolag i Sverige med ett bolag i en annan stat inte möjlig-

gjordes förrän den 15 februari 2008 genom att bolagsdirektivet implementerades fullt ut 

i ABL, saknas det praxis på området.
17

  

Den 11 mars 2009 avkunnade dock Regeringsrätten tio domar avseende gränsöverskri-

dande koncernbidrag, varav en av dessa domar delbehandlade möjligheten att genom en 

gränsöverskridande fusion göra avdrag i det övertagande bolaget för de underskott som 

fanns ansamlade i det överlåtande bolaget vid fusionen.
18

 I rättsfallet kommer SRN  

fram till att de svenska reglerna om kvalificerade fusioner i 37 kapitlet IL strider mot 

den fria etableringsrätten som utgör en av de fyra grundläggande friheterna inom EU. 

Förhandsavgörandet överklagades dock till Regeringsrätten som undanröjde SRN:s be-

slut då den ansåg att frågan som SRN tog ställning till var formulerad på fel sätt och un-

danröjde därför förhandsbeskedet.
19

 Fusionsdirektivet behandlar inte den här problem-

ställningen i någon vidare utsträckning utan det stadgas i artikel 6 att: 

 ”I den mån den medlemsstat där det överlåtande bolaget är hemmahörande skulle till-

låta det övertagande bolaget att vid förfaranden enligt artikel 1 mellan inhemska bolag 

ta över de outnyttjade förlustavdrag i det överlåtande bolaget, skall detta utvidgas till 

                                                 
13

 Preambeln till 2009/133/EG. 

14
 Artikel 4 använder uttrycket permanent driftställe, dock används uttrycket fast driftställe i övriga artik-

lar i direktivet vilket också är ett väletablerat uttryck i den internationella skatterätten och som i fort-

sättningen kommer användas. 

15
 Prop. 2006/07:2, Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet s. 66. 

16
 Ståhl Kristina, Fusionsdirektivet, Svensk beskattning i EG-rättslig belysning, Iustus förlag, Uppsala 

2005, s. 234. 

17
 SFS 2008:12, Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 

18
 RÅ 2009 ref 13. 

19
 RÅ 2009 ref 13, s. 19. 
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att gälla sådana avdrag som tas över av det övertagande bolagets fasta driftställen 

inom dess territorium.”
20

  

Den svenska rättsordningen ställer i sin tur upp en del krav på fusionen för att det över-

tagande bolaget skall vara berättigade att göra avdrag för underskottet, förutsättningarna 

för att göra avdrag behandlas i kapitl 37 och 40 i IL. 

 

                                                 
20

 Rådets direktiv 2009/133/EG, artikel 6. 
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3 Fusionsdirektivet 

3.1 Inledning 

3.1.1 Bakgrund 

Som ovan behandlats syftar direktivet till att underlätta och att främja företagsfusioner 

genom att skjuta fram beskattningstidpunkten för fusionen till ett senare tillfälle. Be-

skattningstidpunkten skjuts dock enbart upp tillfälligt och realiseras då tillgångarna av-

yttras, och beskattas då i enlighet med kontinuitetsprincipen. För att den temporära 

skattfriheten skall kunna utnyttjas måste dock tillgångarna och skulderna knytas till ett 

fast driftställe i överlåtarstaten.
21

 Förutsättningarna för skattefrihetsbestämmelserna ut-

gör huvuddelen av direktivet och behandlas i artiklarna 4–10, i artiklarna 1–3 ges be-

skrivningar av de ombildningssituationer som behandlas av direktivet och i artiklarna 

11–13 ges förutsättningarna för skatteflykt och ikraftträdande av direktivet. 

3.1.2 Kontinuitetsprincipen    

Fusionsdirektivet vilar på kontinuitetsprincipen som kommer till uttryck i artikel 4. 

Principen bygger på att beskattningstidpunkten skjuts fram till den tidpunkt då tillgång-

arna slutligen avyttras och då i den stat där det överlåtande bolaget är hemmahörande. 

Vid en gränsöverskridande fusion överför ett bolag samtliga tillgångar och skulder till 

ett övertagande bolag, ett sådant förfarande med ett svensk bolag som överlåtande bolag 

aktualiserar t ex uttagsbeskattning i enlighet med reglerna i 22 kap IL. Vid tillämpning 

av fusionsdirektivet skjuts dock en sådan beskattning upp genom lydelsen i artikel 4:  

”En fusion eller fission skall inte leda till beskattning av kapitalvinst beräknad som 

skillnaden mellan det verkliga värdet av de tillgångar och skulder som har överförts 

och deras skattemässiga värde[…]”
22

  

Vid användandet av ”kapitalvinst” i direktivets mening anses det vara ett samlingsbe-

grepp på alla former av skattemässiga övervärden som är kopplade till den överförda 

egendomen, och skiljer sig därmed från den svenska innebörden av begreppet.
23

 Över-

                                                 
21

 Ståhl, s. 236. 

22
 Rådets direktiv 2009/133/EG, artikel 4. 

23
 Ståhl,  s. 254. 
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värdet flyttas i stället över till det övertagande bolaget och beskattas då i det övertagan-

de bolagets hemstat. Direktivet bygger sålunda på att kontinuitet råder mellan det över-

tagande och det överlåtande bolaget. Kontinuiteten gäller såväl den löpande beskatt-

ningen av den överförda egendomen hos det övertagande bolaget samt när egendomen 

slutligen avyttras. Principen säkerhetsställer därmed att de obeskattade övervärden som 

kan uppstå vid en fusion förs över och beskattas slutligen hos det övertagande bolaget.
24 

3.1.3 Fast driftställe 

Fusionsdirektivet innehåller ytterligare en förutsättning i artikel 4 för att skattefriheten 

skall kunna aktualiseras. De tillgångar och skulder som överförs måste knytas till ett 

fast driftställe i överlåtarstaten.
25

 En definition på vad som menas med ett fast driftsälle 

i direktivets mening fanns ursprungligen i en bilaga till en tidigare version av direktivet 

men har nu tagits bort då definitionen ansågs vara snarlik den definition av fast driftstäl-

le som är allmänt vedertagen genom artikel 5 i OECD:s modellavtal.
26

 Det ställs ej upp 

några krav på att det fasta driftstället skall ha existerat innan fusionen, det fasta driftstäl-

let kan därför ha bildats i samband med fusionen alternativt redan existerat i det överlå-

tande landet.
27

 Vidare definition och tolkning av begreppet fast driftställe faller utanför 

ramen av den här uppsatsen. 

3.2 Underskottsartiklar 

3.2.1 Bakgrund  

Redan 1984 uttalade Kommissionen i ett direktivförslag vikten av att belysa problema-

tiken kring underskott i harmoniseringsarbetet av skattelagstiftningen inom EU. Försla-

get eftersträvade en harmonisering av skattereglerna vid framskjutandet av förluster för 

ett bolag från ett beskattningsår till nästa. Förslaget resulterade dock inte i något mer än 

ett förslag.
28

 Ytterligare ett direktivförslag presenterades sex år senare, med inriktning 

på förluster från ett fast driftställe eller från ett dotterbolag i en annan medlemsstat. Inte 

                                                 
24

 Ståhl, Kristina, s. 234. 

25
 Ståhl, Kristina, s. 236. 

26
 Thömmes, Ottmar, Commentary on the Merger directive, IBFD publications 2004, Kap. 2.2.2 stycke 

37. 

27
 Thömmes, Ottmar, Kap. 4.2.3, stycke. 161. 

28
 Bezzina, Juanita, s. 59. 
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heller detta direktiv hade någon större framgång. Inget av de här två direktiven har i sig 

behandlat en gränsöverskridande fusionssituation, men är ändå steg i utvecklingen av 

fusionsdirektivet som antogs i sitt första utseende i juli 1990. Direktivets behandling av 

möjligheten till att göra avdrag för de förluster som det överlåtande bolaget eventuellt 

innehar är långt ifrån harmoniserat helt ut, och lämnar en hel del att önska.
29

  

På området gällande artiklar som behandlar rätten till avdrag är det tre artiklar som tar 

upp problematiken kring underskott men med tre olika förutsättningar som grund. Ar-

tiklarna 4 och 10 kommer att behandlas översiktligt för att ge en allmän översyn av reg-

lerna i stort då dessa behandlar underskott vid fusion. De står dock inte i direkt samband 

med uppsatsens syfte men bör ändå behandlas för förståelsen av direktivet. En djupare 

behandling av artikel 6 behandlas nedan i uppsatsen då nämnda artikel är av vikt för be-

handlingen av uppsatsens syfte.      

3.2.2 Artikel 4 

Då stora delar av artikel 4 redan har behandlats i den här uppsatsen kommer den följan-

de delen endast att behandla den del som har med underskott att göra. 

Artikel 4 är den mest centrala av artiklarna i fusionsdirektivet och  sätter upp de funda-

mentala rekvisit som krävs för genomförandet av en gränsöverskridande fusion. I arti-

keln går det att uttyda att ingen medlemsstat får beskatta de kapitalvinster som härrör 

från fusionen, förrän kapitalvinsten slutligen realiseras. Alltså en slags temporär skatte-

frihet som bygger på att beskattningstidpunkten skjuts upp. Förutsättningarna för att 

medlemsstaterna skall tvingas skjuta upp beskattningstidpunkten har behandlats tidigare 

i uppsatsen och bygger på kontinuitetsprincipen och att tillgångarna knyts till ett fast 

driftställe.  

Artikeln skiljer sig åt jämfört med de två andra artiklar som kommer att behandlas un-

der den här avdelningen, artiklarna 6 och 10. Skillnaden ligger i att artikel 4 syftar till 

kapitalförluster som uppkommer i samband med fusionen medan de två andra artiklarna 

syftar på underskott som redan fanns vid ingången av fusionen.
30

   

 

                                                 
29

 Thömmes, Ottmar, Kap 6.2.1 stycke 186. 

30
 Bezzina, Juanita, s. 63. 
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3.2.3 Artikel 10 

Artikel 10 tar till skillnad från de två övriga artiklarna upp underskottsproblematiken 

när fusionen gäller ett fast driftställe: 

”[…] som tillhör det överlåtande bolaget och är beläget i en annan medlemsstat än den 

där det överlåtande bolaget är hemmahörande, ska den medlemsstat där det överlåtan-

de bolaget är hemmahörande avstå från varje rätt att beskatta det fasta driftstället.”
31

 

Vidare i artikeln ges ett undantag från medlemsstatens förbud att beskatta det fasta drift-

stället, undantaget gäller just behandlingen av underskott.  Det överlåtande bolagets stat 

får om eventuella avdrag för underskott har gjorts mot beskattningsbara vinster från det 

fasta driftstället återföra dessa till beskattning, om avdragen härrör från en tidpunkt in-

nan fusionen ägde rum. 

3.2.4 Artikel 6 

Artikel 6 syftar till att säkerställa skatteneutralitet vid en fusion. Den fyller det tomrum 

som artikel 4 lämnar efter sig, då den syftar till att lösa problemet att föra med sig un-

derskott vid fusionen som sedan kan dras av mot eventuella vinster i det övertagande 

bolaget. Artikel 4 behandlar enbart de generella reglerna för skattefriheten vilket föran-

ledde införandet av artikel 6. 

”I den mån den medlemsstat där det överlåtande bolaget är hemmahörande skulle tillå-

ta det övertagande bolaget att vid förfaranden enligt artikel 1 a mellan inhemska bolag 

ta över outnyttjade förlustavdrag i det överlåtande bolaget, ska detta utvidgas till att 

gälla sådana avdrag som tas över av det övertagande bolagets fasta driftställen inom 

dess territorium.”
32

 

Lydelsen av den nuvarande artikel 6 är långt ifrån den ursprungliga lydelsen som före-

skrev en ovillkorlig skyldighet för det överlåtande bolagets medlemsstat att föra över 

gamla förluster till det övertagande bolaget.
33

 Den ursprungliga lydelsen av artikel 6 

                                                 
31

 2009/133/EG, art 10. 

32
 2009/133/EG, art 6. 

33
 Artikel 6 i det ursprungliga förslaget COM (69) 5 final. 
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hade legat mer i linje med direktivets syfte men lydelsen ändrades då kritik riktades mot 

att möjligheterna till skatteflykt skulle öka markant vid en sådan lydelse.
34

 

Dagens artikel 6 innehåller en slags anti-diskrimineringsregel
35

 som ger gränsöverskri-

dande fusioner samma rätt som en nationell fusion i fråga om att dra av förluster i det 

överlåtande bolaget mot vinster i det övertagande.
36

 Diskrimineringsförbudet är helt i 

enlighet med EU:s grundprinciper som har utvecklats både av EUD i deras välutveckla-

de praxis på området men också i artiklarna 49 och 54 i EUF-fördraget.
37

  

Ordalydelsen i artikel 6 ställer inga ytterligare krav på medlemsstaterna mer än att en 

gränsöverskridande fusion ska ha samma rättigheter som en nationell fusion. Genom en 

sådan lösning gäller de spärregler som tillämpas i medlemsstaternas nationella rätt för 

att förhindra bl.a. handel med förlustbolag och skatteundandragande även gentemot 

gränsöverskridande fusioner.
38

 Nackdelen med ordalydelsen som den ser ut idag är att 

reglerna för att överföra underskott kan variera mellan medlemsstater något som strider 

mot direktivets syfte nämligen att undvika snedvridningar genom gemensamma regler i 

alla medlemsstater.
39

 Ett sådant förslag har trots införandet av ett nytt direktiv 2009 inte 

tagits i beaktning, vilket antagligen beror på att ett sådant införande bedöms vara hopp-

löst att få medlemsstaterna att acceptera.
40

 Då direktivet ej reglerar något mer än att bo-

lag vid en gränsöverskridande fusion ska ha samma förutsättningar att ta över under-

skott som ett bolag vid en nationell fusion så har Sverige liksom övriga medlemsstater 

nationella regler kring hur underskottet får tas upp och när det får tas upp, vilket kom-

mer att behandlas i det nästkommande avsnittet.  

 

                                                 
34

 Thömmes, Ottmar, Kap 6.2.2 stycke 190. 

35
 Ståhl, s. 273. 

36
 Thömmes, Ottmar, Kap 6.2.1 stycke 189. 

37
 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt C 115/47, 9 maj 2008, avdelning IV.  Artiklarna 49 

och 54 motsvarar de gamla artiklarna 43 och 48 i EG-fördraget, referenser kommer genom hela arbetet 

att ske till EUF-fördragets numrering av artiklarna om det inte är så att artiklarna 43 och 48 är återfinns 

i ett citat. 

38
 Ståhl, Kristina, s. 273. 

39
 Preambeln till direktiv 2009/133/EG. 

40
 Ståhl, Kristina, s. 273. 
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4 Svensk rätt - Inkomstskattelagen 

4.1 Inledning 

Reglerna om fusion finns i det 37:e kapitlet i IL tillsammans med regleringen av fissio-

ner. De svenska reglerna i IL bygger på det fusionsdirektiv som har behandlats ovan, 

men som tidigare framgått lämnar direktivet till stor del över ansvaret till medlemssta-

terna, i det här fallet Sverige, att lagstifta kring den specifika utformningen. Liksom di-

rektivet bygger den svenska lagstiftningen på en kontinuitet mellan det överlåtande och 

det övertagande bolaget vilket kommer till uttryck i 37 kapitlet 17–18 §§. Av kontinui-

tetsparagraferna tillsammans med 37 kapitlet 11 § framgår det att de svenska reglerna i 

inkomstskattelagen endast är tillämpliga på verksamheter som fanns i Sverige innan fu-

sionen genomfördes, då 11 § uttrycker att det överlåtande bolaget ska omedelbart innan 

fusionen vara skattskyldig för åtminstone en del av näringsverksamheten i Sverige.  

37 kapitlet reglerar beskattning på bolagsnivå vid en fusion. En definition av vad en fu-

sion är enligt svensk rätt ges i 3 §. En definition som också överensstämmer med artikel 

2 i fusionsdirektivet. Vid en fusion ska ett bolag överta ett annat bolags tillgångar och 

skulder, det överlåtande bolaget ska upplösas utan likvidation. I 9 § ges en lista över vad 

som avses med ett bolag i 37 kapitlet. Vidare i samma kapitel ges i 4 § med hänvisning 

till 11–15 §§ en definition av vad som anses vara en kvalificerad fusion. I rättsfallet RÅ 

2009 ref 13 var det just reglerna kring kvalificerade fusioner som ställdes mot EUF-

fördragets bestämmelser om den fria etableringsrätten.
41

 En problematik som kommer 

att belysas ytterligare längre fram i arbetet. I 21–26 §§ anges hur svensk rätt behandlar 

underskott som kvarstår i det överlåtande bolaget, något som tillsammans med reglerna 

kring kvalificerad fusion utgör en central del i detta arbete.   

4.2 Kvalificerad fusion enligt 37 kapitlet 11 – 15 §§ IL 

För att ett bolag vid en fusion ska kunna tillgodogöra sig av den tillfälliga skattefriheten 

som inkomstskattelagen ger rätt till, måste bolaget uppfylla de krav som lagen ställer 

upp i framförallt 4, 11 och 12 §§. 4 § säger enbart att en fusion måste, för att anses vara 

en kvalificerad fusion uppfylla de krav som ställs i 11–15 §§. Av de nämnda kvalifika-

tionsparagraferna är det två som är de centrala, den ena knyter an till det överlåtande bo-

                                                 
41

 RÅ 2009 ref 13, s. 19. 
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laget, 11 §, och den andra knyter an till det övertagande bolaget, 12 §, de tre andra be-

handlar fusionsvederlag, beskattningsårets längd och privatbostadsföretag. 

För att åtnjuta den tillfälliga skattefriheten genom svensk rätt krävs det att det överlå-

tande bolaget var skattskyldig för åtminstone en del av näringsverksamheten i Sverige 

omedelbart innan fusionen och för att kontinuitet skall råda krävs det att det övertagan-

de bolaget är skattskyldigt i Sverige omedelbart efter fusionen.
42

 Uppfylles dessa krav 

tillsammans med 13–15 §§  så anses fusionen vara kvalificerad och är därmed berättigad 

en tillfällig skattefrihet, vars innebörd förklaras i 17–18 §§. Den tillfälliga skattefriheten 

innebär dels att det överlåtande bolaget inte ska ta upp någon inkomst eller dra av någon 

utgift som uppstår på grund av fusionen och dels att det övertagande bolaget inträder i 

det överlåtande bolagets skattemässiga situation. 

4.3 IL:s behandling av underskott 

Underskott behandlas i 37 kapitlet 21–26 §§. Reglerna kring underskott i fusionssitua-

tioner är en besvärlig del av lagstiftarens arbete. Lagstiftaren vill å ena sidan möjliggöra 

för bolag att överföra underskott för att sedan kunna göra avdrag för dessa mot vinster. 

Samtidigt måste lagstiftaren begränsa dessa möjligheter för att förhindra att de fusione-

rade bolagen kringgår de spärregler som finns för underskott i samband med ägarbyte 

som ställs upp i 40 kapitlet.
43

  Rätten att utnyttja kvarvarande underskott i det överlå-

tande bolaget regleras således inte bara i 37 kapitlet utan även med hänvisning till 40 

kapitlet.  

Kontinuitetsprincipen ger det övertagande bolaget rätten till avdrag för underskott hos 

det överlåtande bolaget. För att rätten att utnyttja dessa underskott inte ska missbrukas 

har lagstiftaren i 21 § genom hänvisning till 40 kapitlet 15–17 §§ fört in den så kallade 

beloppsspärren i fusionsreglerna. Spärren innebär att avdrag för underskott som upp-

kommit i det överlåtande bolaget från beskattningsår före det sista beskattningsåret en-

dast får göras till den del som inte överstiger 200 procent av fusionsvederlaget. Lagstif-

taren ansåg att:  

                                                 
42

 Andersson, Mari, Saldén Enérus, Anita, Tivéus, Ulf, Inkomstskattelagen – En kommentar, Norstedts 

Juridik, 10:e uppl., 2010, kommentaren till 37 kapitlet 21–26 §§. 

43
 Wiman, Bertil, Beskattning av företagsgrupper, Norstedts Juridik, Stockholm, 2002, s. 195. 
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”Om köpeskillingen inte vida överstiger värdet av underskottsavdragen, kan man anta 

att bolagsförvärvet huvudsakligen är betingat av en vilja att överta underskottsavdra-

gen.”
44

  

Vidare i 21 § andra stycket ges en definition på vad som utgör en utgift i 37 kapitlets 

bemärkelse.  De två efterföljande paragraferna behandlar enbart undantag från huvudre-

geln att avdrag ej får göras på den del som överstiger 200 procent av utgiften, i det här 

fallet summan av fusionsvederlaget och de utgifter som det övertagande bolaget har haft 

vid förvärv av andelar i det överlåtande bolaget. 

Exempel: 

Antag att bolaget B förvärvades av bolaget A i januari 2001 och att B fusioneras in i A i 

november 2001 till ett fusionsvederlag på 1 milj. kr. Bolaget B har ett underskott från 

2000 på 3 milj. kr. Här får alltså enbart 2 milj. kr göras avdrag för enligt 21 §.
45

  

Beloppsspärren i 21 § följs av ytterligare en spärr då i 24 § den så kallade fusionsspär-

ren. Fusionsspärren innebär att de underskott som slutligen följer med till det överta-

gande bolaget inte är avdragsgilla förrän det sjätte beskattningsåret räknat efter det be-

skattningsår fusionen genomförts. Fusionsspärren är förutom att den är tillämplig på fu-

sioner, en del i försöket att minimera bolagens möjlighet att välja att genomföra en fu-

sion för att kringgå koncernbidragsspärren i 40 kapitlet 18–19 §§.  

Exempel: 

Antag att bolaget B förvärvades av bolaget A i januari 2001 och att B fusioneras in i A i 

november 2001. B har ett underskott från 2000 på 10 milj. kr. Genom spärren i 24 § 2:a 

stycket kan A genom fusionen inte utnyttja underskottet mot en eventuell vinst från 

egen verksamhet förrän vid 2008 års taxering.
46

 

Ett undantag från exemplet ovan finns i 25 §, där framgår det att fusionsspärren inte 

gäller om förutsättningarna för att lämna koncernbidrag, i enlighet med 35 kapitlet IL, 

fanns mellan bolagen året före övertagandet, vilket är en typsituation när ett helägt dot-

terbolag fusioneras in i moderbolaget. 

                                                 
44

 Prop.1993/94:50, Fortsatt reformering av företagsbeskattningen, s. 259. 

45
 Wiman, s. 195-196. 

46
 Andersson,  Saldén Enérus, Tivéus, kommentaren till 37 kapitlet 21–26 §§. 
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5 EU-rätt 

5.1 Den fria etableringsrätten 

5.1.1 Inledning 

I det följande avsnittet kommer etableringsfriheten att beröras översiktligt då SRN och i 

viss mån Regeringsrätten lägger vikt vid etableringsfriheten vid avgörande av RÅ 2009 

ref 13, då fusionsdirektivet inte behandlar den aktuella situationen. SRN går så långt 

och säger att det svenska kravet på att en fusion ska vara kvalificerad är fördragsstridig, 

Regeringsrätten å sin sida säger att det kan vara en möjlig överträdelse men att frågan 

var felformulerad och att den därmed inte behandlar frågan ytterligare. 

Etableringsfriheten för bolag har utvecklats både genom principer som har kommit fram 

genom fördrag men har också utvecklats genom EUD:s rättspraxis. Etableringsfriheten 

syfte är att underlätta gränsöverskridande etablering av näringsverksamhet och avlägsna 

de restriktioner som existerar.
47

 Vid en etablering skiljer man på primär etablering, som 

innebär en nyetablering alternativt en total överflyttning av en fullt fristående rörelse 

mellan olika medlemsstater, och sekundär etablering som innebär att ett bolag öppnar 

ett kontor, filial eller ett dotterbolag i en annan medlemsstat. Primär – och sekundetable-

ring kommer till uttryck i artikel 49 2 st.  EUF-fördragets artikel 54 definierar bolags 

rätt att behandlas på samma sätt som fysiska personer som är medborgare i medlemssta-

ten om bolaget har bildats i enlighet med någon medlemsstats lagstiftning och har sitt 

säte inom unionen. Som nämnt ovan behandlar även artikel 49 EUF-fördraget den fria 

etableringsrätten. Artikeln stadgar en rätt för fysiska och juridiska personer att etablera sig 

i andra medlemsstater utan några inskränkningar. 

5.1.2 Utvecklingen av artikel 49, 54 och 52 EUF-fördraget  

Den fria etableringsrätten grundar sig som beskrivits ovan på artiklarna 49 och 54 EUF-

fördraget. Både SRN och Regeringsrätten grundar argumentationen kring inskränkning i 

etableringsfriheten på dessa artiklar då fusionsdirektivet saknar bestämmelser kring den 

berörda situationen i RÅ 2009 ref 13.  

                                                 
47

 Craig, Paul, De Búrca, Gráinne, EU Law, Text, Cases and Materials, 2008, Oxford University Press, 

New York 4:e uppl, s.791.   
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Artikel 49 ger medlemsstaternas bolag ett diskrimineringsskydd då artikeln ställer upp 

ett krav på att inhemska och utländska bolag ska behandlas lika. Innebörden av artikel 

49 har genom åren utvecklats främst genom olika förhandsavgöranden från EUD. För-

handsavgörandet som har betytt mest och som har gett en klar indikation på hur brett 

EUD tolkar artikel 49 kom i Gebhard-målet.
48

 I målet fastslogs att samma principer 

gäller för alla de grundläggande friheterna som nämns i fördraget, varor, tjänster, arbe-

tare och bolagsetableringar.
49

 I Gebhard-målet hänvisar EUD till Kraus-målet
50

 där 

medlemsstaterna i vissa fall har rätten att göra inskränkningar från de grundläggande 

friheterna. Kriterierna för att en sådan inskränkning ska vara godkänd påbörjades genom 

Kraus-målet och slogs sedan fast i Gebhard-målet och är numera känt som Gebhard-

testet
51

 och innebär att inskränkningen måste uppfylla fyra kriterier för att anses som 

rättfärdigande:  

 De skall vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt,  

 De skall framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse, 

 De skall vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som ef-

tersträvas genom dem  

 De skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning 

Artikel 54 är mer specifik än den ovan behandlade artikel och syftar direkt på den fria 

etableringsrätten genom att enbart behandla hur ett bolag ska bli behandlat i jämförelse 

med fysiska personer i den medlemsstat de verkar i. Artikeln föreskriver att en utländsk 

juridisk person ska bli lika behandlad som en fysisk person i den medlemsstaten, vilket i 

sig är något av en sanning med modifikation då det föreligger skillnader i hur man be-

handlar en juridisk person och en fysisk person.
52

 Liksom artikel 49 är artikel 54 också 

utvecklad genom förhandsavgöranden, kring artikel 54 är det fyra förhandsavgöranden 

från EUD som särskilt har legat till grund för hur artikeln tolkas idag, Daily Mail,
53

 

                                                 
48

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

[1995] REG s. I-04165. 

49
 Craig, Paul, De Búrca Gráinne, s. 801-802. 

50
 Mål, C-19/92, Kraus mot Land Baden- Württemberg [1993] REG s. I-01663, p. 32. 

51
 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 

52
 Craig, Paul, De Búrca Gráinne, s. 806. 

53
 Mål C-81/87, R v HM Treasury and Commisioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mailand General 

Trust plc [1988] REG s. 05483. 



 

 
18 

Centros,
54

 Überseering
55

 och Inspire Art.
56

 Dessa förhandsavgöranden har spelat en vik-

tig roll i utvecklingen av etableringsfriheten för bolag vilket har resulterat i det så kalla-

de ”mutual recognition” som innebär att ett bolag som har bildats i enlighet med en 

medlemsstats rättsordning skall erkännas och åtnjuta samma rätt i alla medlemsstater. 

Medlemsstaterna får heller inte införa några onödiga restriktioner mot bolag som vill 

etablera sig i den medlemsstaten.
57

  

Begränsningar av de grundläggande friheterna har som behandlats ovan utvecklats ge-

nom förhandsavgöranden. Ytterligare begränsningar går även att hitta i EUF-fördraget 

och då i artikel 52. I artikeln föreskrivs det att begränsningar till skydd för den allmänna 

ordningen, säkerhet eller hälsa är grunder som kan justifiera begränsningar av någon av 

de grundläggande friheterna, Artikel 52 har dock genom åren tillämpats mycket restrik-

tivt.
58

 

5.2 Förhandsavgöranden från EUD 

5.2.1 Marks & Spencer 

Avgörandet av målet Marks & Spencer är antagligen det skattemål som har uppmärk-

sammats och diskuterats mest av de avgöranden som hittills förekommit inom EU.
59

 

Avgörandet handlade initialt om de brittiska resultatutjämningsreglerna, då ett brittiskt 

moderbolag via koncernbidrag ämnade att jämna ut sitt resultat mot ett underskott i ett 

dotterbolag hemmahörande i en annan medlemsstat. Ett sådant avdrag godkändes enbart 

enligt brittiska regler för underskott som uppkommit i Storbritannien.
60

 

Då målet enbart behandlar resultatutjämning via koncernbidrag kan fråga ställas om det 

kan tillämpas analogvis med avdragsrätt för underskott via fusion. I RÅ 2009 ref 13 är 

SRN inne på att använda sig av de principer som kom fram i målet för att avgöra huru-

                                                 
54

 Mål C-212/97, Centros Ltd. mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen [1999] REG s. I-1459. 

55
 Mål C-208/00, Überseering mot NCC [2002] REG s. I-9919. 

56
 Mål C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd [2003] REG s. 

I-10155. 

57
 Craig, Paul, De Búrca, Gráinne, s. 811. 

58
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vida ett avdragsförbud är förenligt med etableringsfriheten eller ej. SRN får även stöd 

för denna analogi av tre verksamma jurister vid KPMG i en artikel om gränsöverskri-

dande fusioner.
61

 Regeringsrätten behandlar inte den aktuella situationen men hänvisar 

till Lidl-målet som bygger på de principer som utvecklades genom Marks & Spencer-

målet. Regeringsrätten faktiska ståndpunkt är dock svår att avgöra helt, men med ut-

gångspunkt i SRN:s förhandsavgörande och artikeln som presenterade ovan kommer 

Marks & Spencer-målet behandlas nedan med utgångspunkt i gränsöverskridande fu-

sioner.  

Marks & Spencer är hemmahörande i England och Wales. I slutet av 1990-talet drev bo-

laget verksamheter i fler än 36 olika länder.
62

 Under mars månad år 2001 offentliggjor-

de Marks & Spencer att bolaget skulle upphöra med sin verksamhet inom Europa och 

ett dotterbolag i Frankrike överläts till en utomstående och de andra dotterbolagen i 

Frankrike, Belgien och Tyskland upphörde med all verksamhet.
63

 Vid avvecklingen 

uppstod det förluster hos dotterbolagen i Belgien, Tyskland och Frankrike, förluster som 

Marks & Spencer ansökte om att få göra koncernavdrag för i Storbritannien. Ett avdrag 

som den brittiska skattemyndigheten underkände med motiveringen att koncernavdrag 

endast kan beviljas för förluster som uppstått inom Storbritannien.
64

  

Målet blev slutligen hänskjutet till EUD, som bekräftade att frågan bestod i att avgöra 

huruvida den brittiska lagstiftningen stred mot den fria etableringsrätten i artiklarna 49 

och 54 EUF-fördraget.
65

 EUD konstaterade att i fall då avdrag inte beviljas i en situation 

som den här, kan det utgöra ett hinder för moderbolaget att utöva sin etableringsfrihet 

genom att bolaget avskräcks från att bilda dotterbolag i andra medlemsstater.
66

 EUD 

bekräftade sedan att det utgör en inskränkning av etableringsfriheten om förluster som 

uppkommit i ett dotterbolag med hemvist i annan stat än moderbolagets hemviststat be-

                                                 
61
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handlades annorlunda ur skattesynpunkt än förluster som uppkommit i samma stat som 

moderbolaget.
67

  

I kapitel 4.1.2 behandlades ett antal situationer som gör det möjligt för medlemsstaterna 

att göra inskränkningar i etableringsrätten. Storbritannien tillsammans med ytterligare 

medlemsstater som avgett yrkanden gjorde gällande tre grunder för att justifiera in-

skränkningarna.  

”För det första är vinster och förluster i skattehänseende två sidor av samma mynt, vil-

ka skall behandlas symmetriskt inom ramen för ett och samma skattesystem i syfte att 

säkerställa en välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan de olika berörda med-

lemsstaterna. Om förlusterna, för det andra, kunde beaktas i moderbolagets medlems-

stat skulle det föreligga en risk för att de kunde beaktas två gånger. Om förlusterna, 

slutligen, inte beaktades i den medlemsstat där dotterbolaget är hemmahörande skulle 

det finnas en risk för skatteundandragande.”
68

 

EUD besvarade den första invändningen genom att påminna att minskning av skattein-

täkter inte kan anses utgöra en sådan tvingande hänsyn till allmänintresset så att det rätt-

färdigar en inskränkning av en av de grundläggande friheterna. Domstolen godkände 

dock Storbritanniens invändning att på grund av skattemedelsfördelningen mellan med-

lemsstaterna kunde vara nödvändigt att skatteutjämningen skedde i en och samma med-

lemsstat.
69

 Beträffande den andra rättfärdigandegrunden ansåg domstolen att medlems-

staterna borde kunna förhindra ett sådant problem relativt enkelt. Den tredje och sista 

rättfärdigandegrunden ansåg domstolen i likhet med Storbritannien och de övriga med-

lemsstaterna att det förelåg en risk för skatteundandragande. I det här hänseendet kon-

staterade domstolen att genom ett förbud mot koncernavdrag till dotterbolag i andra 

medlemstater hindras den typ av förfarande.
70

 Domstolen ansåg att dessa tre rättfärdi-

gandegrunder utgjorde skäliga grunder för den inskränkande regleringen och att de är 

förenliga med gemenskapsrätten.
71

 

                                                 
67

 Mål C- 446/03 Marks & Spencer, p. 34 

68
 Mål C- 446/03 Marks & Spencer, p. 43. 

69
 Mål C- 446/03 Marks & Spencer, p. 44-45. 

70
 Mål C- 446/03 Marks & Spencer, p. 47-50. 

71
 Mål C- 446/03 Marks & Spencer, p. 51. 



 

 
21 

Härefter prövade domstolen den nationella regleringens proportionalitet. Domstolen an-

såg här att den inskränkande åtgärden i princip gick utöver vad som var nödvändigt för 

att uppnå det huvudsakliga syftet som eftersträvades i två situationer. Dels när dotterbo-

laget hade uttömt alla möjligheter som fanns att i hemviststaten beakta förluster under 

det aktuella beskattningsåret och även tidigare beskattningsår och dels när det inte finns 

någon möjlighet för det utländska dotterbolaget att utnyttja underskottet under framtida 

beskattningsår. Det ska alltså vara en definitiv förlust.
72

  

Efter EUD:s förhandsavgörande kan kort sägas att resultatutjämning är i grunden en na-

tionell angelägenhet, men i ytterst begränsade fall kan den fria rörligheten tillämpas på 

bekostnad av moderbolagets hemviststat. Medlemsstaterna behöver inte medge avdrag 

för gränsöverskridande resultatutjämning om det inte är så att det saknas kvarvarande 

möjligheter att utnyttja förlusten i dotterbolagets hemviststat, och moderbolaget kan be-

visa det.
73

 

5.2.2 Lidl-målet 

Regeringsrätten hänvisade i sitt avgörande av fusionsfrågan i RÅ 2009 ref 13 till Lidl-

målet. Den konstaterade att de svenska reglerna att vägra avdrag i en situation som i må-

let kan i enlighet med Lidl-målet utgöra en inskränkning av etableringsfriheten. 

1999 fick Lidl Belgium, vars säte är beläget i Tyskland, i uppdrag att expandera sin 

verksamhet från att bara vara verksamma i Belgien till att även etablera sig i Luxem-

burg, de etablerade sig där genom att upprätta ett fast driftställe.
74

  Under räkenskaps-

året 1999 redovisade det fasta driftstället i Luxemburg en förlust, Lidl Belgium yrkade 

sedan avdrag för denna förlust från sitt beskattningsunderlag vid taxeringen. 

Målet hamnade slutligen i EUD med frågan om det är förenligt med EU-rätten att ett 

tyskt bolag med inkomst av industriell eller kommersiell verksamhet inte har rätt att vid 

beräkningen av vinsten dra av förluster som har uppkommit vid ett fast driftställe i en 

annan medlemsstat.
75
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Liksom i Marks & Spencer-målet så kom EUD fram till att det föreligger en inskränk-

ning i etableringsfriheten. Kan då den inskränkningen vara justifierad genom de rättfär-

digandegrunder som utvecklades i Marks & Spencer-målet?
76

 EUD gjorde bedömning-

en att inskränkningen av etableringsfriheten kunde rättfärdigas genom de två rättfärdi-

gandegrunderna som hade åberopats. Vidare konstaterade EUD att de tre rättfärdigan-

degrunder som kom fram genom Marks & Spencer-målet ej var kumulativa, vilket, om 

de hade varit kumulativa, hade ändrat utgången i målet då det enbart åberopats två av de 

tre rättfärdigandegrunderna.
77

 Slutligen prövades om den nationella skattelagstiftningen 

går längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de mål som lagstiftningen eftersträ-

var. På den här punkten ansåg EUD att lagstiftningen stod i proportion till de ändamål 

som lagstiftningen eftersträvar.
78

   

Det som dock är av intresse och i direkt koppling till uppsatsens syfte är Regeringsrät-

ten avgörande i RÅ 2009 ref 13, som i sitt avgörande åsyftar att det i Lidl-målet inte 

handlade om definitiva förluster utan om förluster som kunde göras avdrag för under 

kommande år, hade det i stället rört sig om definitiva förluster hade utgången antagligen 

blivit mer lik utgången i Marks & Spencer-målet och avdragsrätt hade förelegat.
79
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6  Regeringsrättens rättsfall – RÅ 2009 ref 13 

6.1 Inledning 

Den 11:e mars 2009 meddelade Regeringsrätten dom i tio överklagade förhandsavgö-

randen från SRN avseende gränsöverskridande förlustutjämning främst genom kon-

cernbidrag. Ett av de förhandsavgöranden innehöll även frågor kring gränsöverskridan-

de fusioner, RÅ 2009 ref 13. Rättsfallet behandlas både i den deskriptiva delen av arbe-

tet och även i den senare analyserande delen. Rättsfallet berör en eventuell inskränkning 

av etableringsfriheten och utgör en central del i den här uppsatsen.  

6.2 Skatterättsnämndens rättskällevärde 

SRN lämnar förhandsbesked i enlighet med de regler som stadgas i förhandsbeskedsla-

gen
80

, där ett av syftena med ett förhandsbesked stadgas i 6 § 3 p. förhandsbeskedslagen 

som säger att ett förhandsbesked lämnas när det är av vikt för en enhetlig lagtolkning el-

ler rättstillämpning. Motpart i SRN när en enskild ansöker om ett förhandsbesked är 

SKV vilket framgår av 11 § 1 st. förhandsbeskedslagen och vice versa när det SKV an-

söker om förhandsbesked, 11 § 2 st. förhandsbeskedslagen. Vid en eventuell överklagan 

framgår det av 22 § 1 st. och 3 st. förhandsbeskedslagen att både den enskilde och SKV 

har rätt att överklaga förhandsavgörandet till Regeringsrätten. Överprövningen sker utan 

att Regeringsrätten ger prövningstillstånd.
81

  

Förhandsbeskeden från SRN behandlar oftast situationer som ännu ej har inträffat vilket 

bör beaktas vid tolkning av ett förhandsbesked. Ett förhandsbesked avser därför endast 

en eller flera hypotetiska fall där den enskilde alternativt SKV anger vilka förutsättning-

ar som ska ligga till grund för SRN:s prövning. SRN behandlar enbart rättsfrågor och 

aldrig några bevisfrågor, syftet med de här avgörandena är som nämnts ovan att klargö-

ra rättsläget.
82

  

Rättspraxis kan dock utvecklas av SRN. För att det ska vara aktuellt att utgöra rättsprax-

is fordras det i regel att ett stort antal domar eller beslut går i samma riktning, det ska 

alltså kunna göras ett antagande eller en prognos om att ett likartat fall kommer att be-
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dömas på samma sätt av samma eller lägre instans. Ett rättspraxis från SRN ger dock 

inte svar på om det är troligt att högre instans kommer döma på ett likartat sätt. Ett så-

dant rättspraxis är således enbart ett uttalande om vad som fram till dess har gällt och 

ger därför ingen säker prognos över hur Regeringsrätten kommer att besluta i ett likartat 

fall.
83

 

6.3 Skatterättsnämndens förhandsbesked, dnr: 26-07/D84 

Förhandsbeskedet från SRN gällde frågan om vilka skattekonsekvenser som skulle upp-

stå om ett koncernbidrag gavs från ett svenskt moderbolag till ett tyskt dotterbolag med 

förutsättning att dotterbolaget likviderades. Koncernbidraget skulle ges för att utjämna 

resultatet inom koncernen då det svenska moderbolaget hade ett överskott medan det tyska 

dotterbolaget hade ett underskott. Förhandsbeskedet innehöll även en fråga om det före-

låg avdragsrätt för förlusten om moderbolaget och dotterbolaget i stället för att lämna ett 

koncernbidrag genomgick en fusions. I den här framställningen kommer fokus att ligga 

på just frågan om underskottet från det tyska dotterbolaget kunde vara avdragsberättigat 

hos det svenska moderbolaget bolaget vid en fusion.
85

  

Förhållandena mellan bolagen redogörs i förhandsbeskedet men redogörs även här i 

korthet. X AB är moderbolag i en koncern som bedriver sin verksamhet direkt och indi-

rekt genom dotterbolag i Tyskland. Moderbolaget i den tyska delen är Y AB, ett hol-

dingbolag vars enda verksamhet är att förvalta andelar i dotterbolag, vid tidpunkten för 

ansökan bestod dessa av det rörelsedrivande Z GmbH samt de vilande bolagen W 

GmbH och E GmbH. Verksamheten i Tyskland har gått med förlust, vilket genererade 

ett betydande underskott. Underskottet hänför sig till den verksamhet som tidigare be-

drevs i W GmbH. Underskottet har till följd av det tyska systemet för skattekonsolide-

ring genom avtal, kallat organschaft, ansamlats i Y AB. X AB har för avsikt att avsluta 

sin verksamhet i Tyskland och har därmed beslutat sig för att avyttra Z GmbH till utom-

stående. Vidare ska W GmbH och E GmbH fusioneras, Y AB ska sedan avvecklas ge-

nom likvidation eller genom att fusioneras med X AB eller något annat svenskt kon-

cernbolag. Genom likvidationen avser X AB att utnyttja det underskott som ansamlats i 
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Y AB genom antingen ett koncernbidrag eller genom fusion.
86

 Då uppsatsens syfte är 

att utreda reglerna kring gränsöverskridande fusioner kommer koncernbidragsdelen ej 

att behandlas. Nedan visas en figur för att visa förhållandena mellan bolagen: 

 Figur 1 

 

  

Ansamlad förlust på grund av 

Organschaft 

 

            

   Fusioneras     Avyttras 
87

 

SRN inleder med att konstatera fusionsdirektivets inverkan på den svenska lagstiftning-

en genom implementeringen i 37 kapitlet IL. I sitt avgörande finner den att det tyska 

dotterbolaget inte uppfyller det skattskyldighetskrav som ställs upp i 11 §. Vidare kon-

staterar den att den aktuella situationen är oreglerad i fusionsdirektivet och får därmed 

bedömas utifrån EUF-fördragets artiklar 49 och 54. SRN anser att de principer som 

Marks & Spencer-domen grundas på bör vara vägledande även här.
88

 Kan då skattskyl-

dighetskravet anses strida mot EU-rätten och sedermera den fria etableringsrätten ge-

nom att inte medge avdrag för ett definitivt underskott
89

 enligt SRN? I sitt förhandsav-

görande anser SRN att den aktuella bestämmelsen inte var proportionerlig i den här si-
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tuationen då möjligheterna att utnyttja underskotten i Tyskland hade tömts ut. Bolaget, i 

detta fall X AB, ska därför enligt SRN falla in under de bestämmelser som finns i 37 

kapitlet 21-25 §§ IL om underskott vid fusioner trots att de inte uppfyller kravet på att 

utgöra en kvalificerad fusion i inkomstskattelagens bemärkelse. 

6.4 Regeringsrätten bedömning i RÅ 2009 ref 13 

SRN:s förhandsavgörande överklagades av SKV till Regeringsrätten som undanröjde 

SRN:s förhandsbesked och avvisade frågan. Regeringsrätten ansåg i sin motivering till 

avvisandet att frågan beträffande avdragsrätt för förlust vid fusion borde haft upphöran-

de av ett fast driftställe som utgångspunkt.
90

  

Regeringsrätten konstaterade i likhet med SRN, att vägra rätten till avdrag för ett defini-

tivt underskott, eller som den uttrycker det en slutlig förlust, inte behandlas i fusionsdi-

rektivet och därmed inte heller i 37 kapitlet IL. Ett sådant förhållningssätt kan under 

vissa förutsättningar strida mot EUF-fördragets bestämmelser om etableringsfrihet.
91

 I 

det här avseendet hänvisade Regeringsrätten till EUD:s förhandsavgörande i Lidl Belgi-

um-målet
92

 men avvisade som tidigare behandlats förhandsavgörandet på grund av att 

frågan inte hade formulerats med utgångspunkt i att ett fast driftställe skulle upphöra. 
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7 Kan avdrag medges för underskott vid en fusion med 

stöd i Marks & Spencer-målet? 

7.1 Inledning 

Arbetet har hittills berört de delar som RÅ 2009 ref 13 tar upp, dvs. hur gränsöverskri-

dande fusioner behandlas genom fusionsdirektivet, hur de reglerna sedan har implemen-

terats och tillämpats i nationell rätt och slutligen har EU-rätten behandlats och då främst 

etableringsfriheten och hur den har utvecklats genom både fördragstext men också ge-

nom de förhandsbesked som lämnats av EUD. 

Efter den bakgrundsinformation som nu har lämnats anses läsaren ha fått tillräckligt 

med information för att ta del av den analysdel som följer nedan. Analysdelen behandlar 

i sin första del om det är möjligt att tillämpa de principer som utvecklades kring gräns-

överskridande koncernbidrag i Marks & Spencer-målet analogt vid en gränsöverskri-

dande fusionssituation. I den andra delen av analysen behandlas hur de svenska reglerna 

kring gränsöverskridande fusioner och dess avdragsrätt för underskott står sig emot EU-

rätten och dess regler kring etableringsfrihet med utgångspunkt i RÅ 2009 ref 13 och de 

förhandsavgöranden från EUD som hänvisas till från SRN och Regeringsrätten. 

7.2 Kan Marks & Spencer-målet tillämpas analogt? 

Som behandlats ovan ansåg SRN att de principer som utvecklades i Marks & Spencer-

målet bör vara vägledande även i RÅ 2009 ref 13. Är det då tillräckligt att förutsättning-

arna som ges i Marks & Spencer-målet är uppfyllda för att kunna göra avdrag för förlus-

ter som härrör från det överlåtande bolaget, trots att Marks & Spencer behandlade pro-

blematiken kring koncernbidrag? 

Fusionsdirektivet som behandlats ovan i kapitel 3, beskriver i artikel 6 en så kallad 

”anti-diskrimineringsregel”
93

 som föreskriver att en gränsöverskridande fusion ska be-

handlas på samma sätt som en nationell fusion. Direktivet behandlar dock inte hur det 
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övertagande bolagets hemviststat ska beakta det överlåtande bolagets eventuella under-

skott och förluster.
94

  

I Marks & Spencer-målet konstaterade EUD att de inskränkningar som de brittiska reg-

lerna innehöll kunde i fall då avdrag inte beviljas vid den aktuella situationen utgöra 

hinder för den fria etableringsrätten. I fall där förluster som uppkommit i ett dotterbolag 

med hemvist i annan stat än moderbolagets hemviststat behandlas annorlunda ur skatte-

synpunkt än förluster som uppkommit i samma stat som moderbolagets hemviststat ut-

gör en inskränkning av etableringsfriheten.
95

 I målet ansåg EUD att några av inskränk-

ningarna kunde rättfärdigas genom de berättigandegrunder som Storbritannien och de 

övriga medlemsstater som gett sin syn på fallet. Det var dock två situationer där EUD 

fann att de brittiska reglerna gick utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det huvud-

sakliga syftet. Den första situationen var när ett dotterbolag hade uttömt möjligheterna 

att utnyttja förlusterna för det aktuella året och tidigare år i sin hemviststat, den andra si-

tuationen var det inte fanns någon möjlighet för dotterbolaget att utnyttja förlusterna i 

sin hemviststat under framtida beskattningsår.
96

  

De delar som EUD bedömde som oproportionerliga, utgör grunden i vad som menas 

med en definitiv förlust.
97

 Medges inte avdrag för sådana förluster strider det mot den 

fria etableringsrätten i artiklarna 49 och 54, EUF-fördraget. De här principerna bör vid 

en gränsöverskridande fusion betyda att det övertagande bolaget ska medges rätt att 

överta det överlåtande bolagets förluster om de faller in under de situationer där EUD 

ansåg att de brittiska reglerna var oproportionerliga i Marks & Spencer-målet.
98

   

Skulle en sådan bedömning av Marks & Spencer-målet göras ur ett svenskt perspektiv 

hade de regler som ställs upp i inkomstskattelagen, främst genom 37 kapitlet 11 § IL, 

som säger att ett bolag måste vara skattskyldig för verksamhet i Sverige omedelbart in-

nan fusionen för att utgöra en kvalificerad fusion kunna bortses från i vissa fall, då de 

kan anses strida mot etableringsfriheten inom EU. Ett underskott som härrör från det 
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överlåtande bolaget skulle alltså, med de principer som kom fram genom Marks & 

Spencer-målet, det övertagande bolaget kunna göra avdrag för i enlighet med reglerna i 

37 kapitlet 21–24 §§ IL, trots att fusionen inte uppfyller kravet på att utgöra en kvalifi-

cerad fusion. 

7.3 Egna kommentarer 

Enligt min uppfattning bör Marks & Spencer-målet kunna ligga till grund för att det 

övertagande bolaget ska kunna åtnjuta de förlustutjämningsrättigheter som följer av må-

let även i en fusionssituation. Det kan inte anses utgöra någon skillnad mellan att tillgo-

dogöra sig förlustutjämning genom ett koncernbidrag eller genom en fusion så länge de 

förutsättningar som ges i målet är uppfyllda. En ståndpunkt som jag också delar med 

författarna Ström, Rossbol och Norling i deras artikel i Svensk Skattetidning.
99

  

Att ett bolag kan åtnjuta de fördelar kring underskottsavdrag vid fusioner som presente-

ras i 37 kapitlet 21–25 §§ IL utan att uppfylla kriterierna för en kvalificerad fusion, 

tycker jag faller naturligt i och med vad som kom fram genom Marks & Spencer-målet. 

Rör det sig om ett definitivt underskott, bör de nationella regler som utgör hinder för 

underskottsavdrag vara oproportionerliga och därmed gå utöver vad som kan anses 

nödvändigt för att uppnå syftet med lagstiftningen.    

Svensk rätt får anses ha anammat principerna från Marks & Spencers-målet till viss del. 

Det är dock ännu osäkert till hur stor del, vilket kommer att behandlas mer utförligt i 

nästkommande avsnitt, då Regeringsrätten i RÅ 2009 ref 13 avvisade SRN:s förhands-

besked på grund av att frågan som ställts till SRN ansågs felformulerad. SRN behandla-

de principerna från Marks & Spencer-målet. Regeringsrätten kan genom hänvisningen 

till Lidl-målet
100

 och genom de domar som lämnades samtidigt som RÅ 2009 ref 13 an-

ses ha närmat sig att tolka de principer om definitiv förlust vid koncernbidragsförhål-

landen som utvecklades i Marks & Spencer-målet analogt vid fusionssituationer.  
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8 Inskränker reglerna om kvalificerad fusion etable-

ringsfriheten? 

8.1 RÅ 2009 ref 13 

8.1.1 Skatterättsnämnden 

SRN behandlar frågan om fusion genom att först konstatera att de svenska reglerna om 

fusion inte går att tillämpa då fusionen inte kan anses vara en kvalificerad fusion enligt 

vad som sägs i 37 kapitlet 11 § IL. Vidare konstaterar SRN att det EU-direktiv om fu-

sioner som finns inte behandlar frågan om förlustutjämningssituationer.
101

 Då den aktu-

ella situation inte behandlas i direktivet, prövar SRN om de svenska reglerna om kvali-

ficerad fusion är förenliga med den fria etableringsrätten som numera finns i artiklarna 

49 och 54 i EUF-fördraget. SRN använder sig av de principer som utvecklades genom 

Marks & Spencer-målet för att utröna om de svenska reglerna strider mot den fria eta-

bleringsrätten. SRN anser att målet kan vara vägledande även då fusion ligger till grund 

för förlustutjämningen.  

SRN finner i sitt avgörande att skattskyldighetskravet som ställs upp i 37 kapitlet 11 § 

IL för att en fusion ska vara kvalificerad inte kan anses proportionell då det rör sig om 

ett definitivt underskott, dvs. att alla möjligheter att utnyttja underskotten i Tyskland har 

uttömts. Vidare finner den att fusionsspärren i 37 kapitlet 24–25 §§ IL också är opropor-

tionell i förhållande till det eftersträvande syftet då alla möjligheter att utnyttja under-

skotten i Tyskland har uttömts.
102

  

SRN finner alltså att de svenska bestämmelserna i 37 kapitlet IL om gränsöverskridande 

fusioner strider mot den fria etableringsrätten som utgör en av de fyra grundläggande 

friheterna inom unionen. SRN:s bedömning är något som jag delar då jag anser att de 

svenska reglerna om kvalificerade fusioner går utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå det eftersträvade syftet. Liksom SRN anser jag att skattskyldighetskravet i 37 ka-

pitlet 11 § IL strider mot den fria etableringsrätten, när det föreligger ett definitivt un-
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derskott. En gränsöverskridande fusion ska kunna vara kvalificerad även om det överlå-

tande bolaget inte var skattskyldig för verksamhet i Sverige omedelbart före fusionen.  

Ett liknande ställningstagande gör även Ström, Rossbol och Norling i sin artikel om 

gränsöverskridande fusioner. De anser att om underskotten som förs över till det överta-

gande bolaget är definitiva så utgör de svenska reglerna en inskränkning av den fria eta-

bleringsrätten som stadgas i artiklarna 49 och 54 EUF-fördraget.
103

       

8.1.2 Skatteverkets yrkande 

SKV överklagade SRN:s förhandsavgörande till Regeringsrätten. I det följande avsnittet 

behandlas därför bakgrunden till SKV:s överklagan och varför de anser att de svenska 

reglerna är proportionella och rättfärdigande.  

SKV anser till skillnad från SRN att reglerna i 37 kapitlet IL inte kan utgöra någon in-

skränkning i etableringsfriheten, SKV menar vidare att reglerna i vart fall får anses rätt-

färdigande och proportionella. Avslutningsvis i sitt yrkande menar SKV att så länge det 

tyska dotterbolaget bedriver någon form av verksamhet i Tyskland bör inte avdrag 

medges i Sverige för outnyttjade förluster som hänför sig till ett sådant dotterbolag, vid 

ett sådant förfarande menar SKV att fördelningen av beskattningsrätten kan påverkas på 

ett negativt sätt.
104

 

Vad gäller SKV:s yrkande och ståndpunkt anser jag de vara oförenliga med etablerings-

friheten då de krav som ställs upp i 37 kapitlet IL för att utgöra en kvalificerad fusion 

enligt min mening är utöver vad som är nödvändigt för att nå det eftersträvande syftet 

med lagstiftningen. Att kräva att det överlåtande bolaget ska ha varit skattskyldig i Sve-

rige omedelbart innan fusion är att diskriminera bolag i andra medlemsstater. SKV:s 

ståndpunkt är därför enligt min mening inte förenlig med den fria etableringsrätten.  

8.1.3 Regeringsrätten 

SRN:s avgörande överklagades som tidigare behandlats av SKV till Regeringsrätten. 

Regeringsrätten konstaterar att det övertagande bolaget, i detta fall det svenska moder-

bolaget, fortsätter att bedriva det överlåtande bolagets verksamhet i enlighet med konti-
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nuitetsprincipen. Regeringsrätten fortsätter sin prövning genom att konstatera att en så-

dan princip även finns att hitta i preambeln till fusionsdirektivet, som säger att vid en 

gränsöverskridande fusion så leder det normalt till att det överlåtande bolaget antingen 

bildar ett fast driftställe i det bolag som övertar tillgångarna alternativt att tillgångarna 

knyts till ett fast driftställe i det bolaget.  

Regeringsrätten fortsätter sedan sin prövning genom att fastslå att det fasta driftställe 

som uppkommit genom fusionen också avvecklas genom fusionen. Det slutliga under-

skottet som därvid uppkommer är då inte avdragsgillt i Sverige på grund av reglerna om 

kvalificerad fusion. Regeringsrätten diskuterar sedan vidare kring 37 kapitlets regler om 

kvalificerad fusion och medger med hänvisning till Lidl-målet
105

 att det kan vara för-

dragsstridigt att i vissa fall inte medge avdrag för en sådan förlust.
106

 SRN:s positiva be-

sked undanröjdes dock av Regeringsrätten på grund av att frågan inte hade det fasta 

driftstället som skulle uppstå i Tyskland och dess avveckling genom fusionen som ut-

gångspunkt.  

8.1.4 Egna kommentarer 

Min åsikt när det kommer till avgörandet av RÅ 2009 ref 13 är att SRN:s avgörande 

skulle ha fastställts av Regeringsrätten och det underskott som då fanns vid fusionen 

borde ha föranlett avdragsrätt i Sverige om frågan hade haft utgångspunkt i att det fasta 

driftstället upphörde genom fusionen. Bolag som upphör med sin verksamhet i ett land 

till följd av en fusion bör enligt min uppfattning beviljas avdrag för underskott som här-

rör från den verksamheten då det rör sig om ett definitivt underskott. 

SKV:s ståndpunkt att reglerna i 37 kapitlet IL angående kvalificerade fusioner är pro-

portionerliga och rättfärdigande anser jag vara felaktig då reglerna diskriminerar bolag i 

medlemsstater som inte har någon verksamhet i Sverige innan fusionen ägde rum. Reg-

lerna är enligt min mening oproportionerliga och går utöver vad som är nödvändigt för 

att uppfylla det syfte som eftersträvas. Att SKV i sitt ställningstagande, avdrag för 

gränsöverskridande koncernbidrag, anser att det i det här fallet inte rör sig om ett defini-

tivt underskott anser jag också vara felaktigt då det fasta driftstället upphör genom fu-

sionen. Bestämmelserna ska tolkas i ljuset av EU-rätten och därmed bör underskottet 
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anses vara definitivt. Enligt min mening är därför SKV:s ståndpunkt en inskränkning av 

den fria etableringsrätten med hänvisning till Marks & Spencer-målet.  

En liknande argumentation för SRN i sitt avgörande där de bedömer de svenska regler-

na som fördragsstridiga. SRN pekar på att alla möjligheter att utnyttja underskotten i 

Tyskland har uttömts, underskottet får därför anses utgöra ett definitivt underskott och 

borde därför i enlighet med de principer som utvecklades i Marks & Spencer-målet ha 

föranlett avdragsrätt, trots att fusionen inte utgjorde en kvalificerad fusion enligt de 

svenska reglerna. De svenska reglerna strider således mot den fria etableringsrätten som 

numera kommer till uttryck i artiklarna 49 och 54 EUF-fördraget. 

Då frågan som ställdes till SRN var formulerad med fel utgångspunkt enligt Regerings-

rätten lämnades tyvärr frågan om de svenska reglerna är fördragsstridiga utan något 

egentligt svar. Trots att Regeringsrätten inte ger ett uttalat svar är det ingen vågad giss-

ning att de hade fastställt SRN:s positiva beslut om frågan hade varit korrekt formule-

rad. Det är så jag tolkar Regeringsrättens domskäl, vilket också Holmdal och Ohlsson 

gör i sin artikel i Skattenytt.
107
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9 Sammanfattade slutsatser 

RÅ 2009 ref 13 har varit en central utgångspunkt genom hela den här uppsatsen, till-

sammans med Marks & Spencer-målet och Lidl-målet ska här redovisas de slutsatser 

som framkommit genom den föregående analysdelen. 

När det i Marks & Spencer-målet slogs fast att det i vissa fall, när det rör sig om defini-

tiva förluster eller underskott, kan utgöra en inskränkning i etableringsfriheten att vägra 

medge avdrag för sådana förluster eller underskott. Jag anser att det som utvecklades i 

Marks & Spencer-målet kan tillämpas även på gränsöverskridande fusioner då det i 

båda fall rör sig om olika sätt att jämna ut ett bolags resultat. Även SRN:s förhandsav-

görande och de artiklar som finns på området ger stöd för denna tolkning.  

Ur ett svenskt perspektiv leder det till att reglerna i 37 kapitlet 11 § IL i vissa fall kan 

utgöra en inskränkning i etableringsfriheten, då paragrafen ställer upp ett krav på att det 

överlåtande bolaget omedelbart innan fusionen ska ha varit skattskyldig för någon verk-

samhet här i Sverige för att inkomstskattelagens bestämmelser ska gälla. Skulle ett bo-

lag med ett underskott med sig som inte har varit skattskyldigt i Sverige fusioneras ihop 

med ett svenskt bolag skulle underskottet i vissa fall kunna åtnjuta de avdragsmöjlighe-

ter som ställs upp i 37 kapitlet 21–25 §§ IL trots att fusionen inte anses vara kvalifice-

rad.  

Regeringsrätten syn på fallet är såsom jag har tolkat det och vad som går att utläsa av 

domskälen att Regeringsrätten, om frågan hade varit formulerad med utgångspunkt i att 

ett fast driftställe upphör, hade fastslagit SRN:s positiva besked. 

Följderna av det här resonemanget kan endast diskuteras rent hypotetiskt fram till dess 

att ett likartat fall kommer upp till Regeringsrätten, då Regeringsrättens dom i det här 

fallet tyvärr inte gav något svar. Fram tills dess går det endast spekulera i hur rättsläget 

hade sett ut om frågan hade varit formulerad på rätt sätt. 

SRN har genom sitt resonemang tagit det första steget mot att medge att det finns en 

möjlighet att göra avdrag för underskott vid en fusion oavsett om fusionen anses vara 

kvalificerad eller ej. Regeringsrätten har enligt mig kommit en bit på väg att erkänna att 

det, genom Marks & Spencer-målet och Lidl-målet har öppnats upp en möjlighet för ett 

svenskt bolag att genom en fusion överta och kunna göra avdrag för det utländska bola-
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gets underskott oavsett om det utländska bolaget har varit skattskyldigt för någon verk-

samhet i Sverige innan fusionen. Regeringsrätten antyder i domskälen att de svenska 

reglerna kan utgöra en inskränkning i etableringsfriheten. Kravet för att reglerna i 37 

kapitlet 11 § IL ska anses utgöra en inskränkning i etableringsfriheten i enlighet med 

Marks & Spencer-målet och Lidl-målet och därmed lämnas utan hänsyn får anses vara 

att bolaget ska ha uttömt alla möjligheter som bjuds i hemviststaten att utnyttja under-

skottet och det ska inte finnas någon möjlighet att de ska kunna utnyttjas i framtiden av 

bolaget självt eller av någon annan. Vid en sådan situation kan reglerna om underskott i 

37 kapitlet 21–25 §§ tillämpas utan att fusion behöver anses vara kvalificerad. 
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