
 

 

 

 

 

 

 

Proposition 2009/10:194 Kon-
cernavdrag i vissa fall 

Analys av de föreslagna reglernas förenlighet med gällande EU-rätt 

Kandidatuppsats i affärsjuridik (skatterätt) 

Författare:  Henrik Jansson 

Handledare:  Anna Gerson 

Framläggningsdatum  2010-05-18 

Jönköping maj 2010 



 

 

Kandidatuppsats inom skatterätt 

Titel: Proposition 2009/10:194 koncernavdrag i vissa fall, analys av de fö-    

reslagna reglernas förenlighet med gällande EU-rätt 

Författare: Henrik Jansson 

Handledare: Anna Gerson 

Datum:  2010-05-18 

Ämnesord Koncernavdrag 

 

Sammanfattning 

I Sverige kan bolag inom en koncern ge koncernbidrag och göra koncernavdrag 

mellan varandra för att utjämna det beskattningsbara resultatet. Detta på grund av 

att det skattemässigt inte skall vara någon skillnad om verksamheten bedrivs i ett 

eller flera bolag i en koncern. De svenska reglerna om resultatutjämning mellan 

koncernbolag medger dock inte avdrag för förlust i utländska dotterbolag, om inte 

bolaget är skattskyldigt i Sverige.  

EU-domstolen konstaterade i målet Marks & Spencer att nationella regler som 

inte medger avdrag hos ett moderbolag för en förlust i ett utländskt dotterbolag, i 

de fall dotterbolaget har uttömt alla möjligheter till beaktande av förlusten i dess 

hemviststat och varken dotterbolaget eller någon utomstående har möjlighet att 

beakta förlusten, går emot etableringsfriheten enligt artikel 49 EUF. 

EU-domstolen konstaterade i målet Oy AA, att det inte kan anses vara en in-

skränkning mot etableringsfriheten, när en stats nationella regler inte medger av-

drag för koncernbidrag från ett inhemskt dotterbolag till ett utländskt moderbolag.  

Med ledning av dessa två mål avgjorde Regeringsrätten ett antal domar den 11 

mars 2009 vilka i samtliga fall rörde förlustutjämning inom koncerner. Regerings-

rätten fann att de svenska koncernbidragsreglerna i vissa fall strider mot de EU-

rättsliga. Regeringsrätten hänvisade till domen i Marks & Spencer och konstatera-

de att om ett utländskt dotterbolag har uttömt alla möjligheter till beaktande av en 

förlust, och varken dotterbolaget eller någon utomstående kan beakta förlusten 

skall moderbolaget medges avdrag.  

På grund härav har regeringen kommit med förslag till ett 35 a kapitel till IL. Reg-

lerna är en kodifiering av domarna och ska harmonisera de svenska reglerna med 

de EU-rättsliga i de fall där Regeringsrätten fann att de svenska reglerna strider 
mot EU-rätten.  

Reglerna kommer att träda i kraft den 1 juli 2010 och kommer göra det möjligt för 

svenska moderbolag att göra avdrag för definitiva förluster i helägda utländska 
dotterbolag. 

 



 

 
i 

Innehåll 

1 Inledning .................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................... 1 

1.2 Syfte och avgränsning ................................................................... 2 
1.3 Metod och material ........................................................................ 2 

1.4 Disposition ..................................................................................... 3 

2 Gällande svensk rätt .............................................................. 4 

2.1 Koncernbidragens syfte ................................................................. 4 

2.2 De svenska koncernbidragsreglerna ............................................. 4 
2.2.1 Huvudregel ......................................................................... 4 

2.2.2 Definitioner ......................................................................... 5 
2.2.3 Förutsättningar.................................................................... 5 
2.2.4 Dispens ............................................................................... 7 

2.3 Sammanfattning ............................................................................ 8 

3 EU-rätt på området ................................................................. 9 

3.1 EU-rättsliga lagar om etableringsfriheten ...................................... 9 

3.2 EU-domstolens praxis på området ................................................ 9 
3.2.1 Mål C-446/03 Marks & Spencer .......................................... 9 

3.2.2 Mål C-231/05 Oy AA ......................................................... 11 
3.2.3 Mål C-337/08 X Holding BV .............................................. 14 

3.3 Analys av praxis från EU-domstolen ........................................... 16 

4 Svensk praxis på området ................................................... 17 

4.1 Avdrag vid definitiva förluster ...................................................... 17 

4.1.1 RÅ 2009 ref. 13................................................................. 17 
4.1.2 Mål nr 6511-06.................................................................. 17 

4.1.3 Mål nr 7322-06.................................................................. 17 
4.2 Regeringsrättens bedömning ...................................................... 17 

4.3 Avdrag i andra fall än vid definitiva förluster ................................ 19 
4.3.1 RÅ 2009 ref. 14................................................................. 19 

4.3.2 RÅ 2009 ref. 15................................................................. 19 
4.3.3 Mål nr 6512-06.................................................................. 19 

4.3.4 Mål nr 1648-07.................................................................. 20 
4.3.5 Mål nr 3628-07.................................................................. 20 

4.3.6 Mål nr 1652-07.................................................................. 20 
4.4 Regeringsrättens bedömning ...................................................... 20 

4.5 Sammanfattande analys av Regeringsrättens domar.................. 21 

5 Förslag till 35 a kap. IL ......................................................... 23 

5.1 Definition ..................................................................................... 23 

5.2 I vilka fall koncernavdrag kan medges ........................................ 23 
5.3 Koncernavdragets storlek ............................................................ 24 

5.4 Sammanfattning med analys ....................................................... 25 

6 Analys .................................................................................... 27 

7 Slutsats av de nya reglernas förenlighet med EU-
rätten............................................................................................ 29 

Referenslista ............................................................................... 30 



 

 
1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Varje stat är suverän när det gäller deras rätt att ta ut skatter inom staten, trots det är alla 

medlemsstater skyldiga att följa de EU-rättsliga reglerna och bidra till en harmoniserad 

inre marknad. En stats skatteregler får inte missgynna eller diskriminera utländska per-

soner. Sverige vill i så stor mån som möjligt säkra sitt skatteunderlag och ta ut så myck-

et skatt som möjligt, samtidigt är Sverige bundet att respektera EU-rätten om fri rörlig-

het av kapital.  

Svenska koncernbolag kan under vissa förutsättningar lämna koncernbidrag samt göra 

koncernavdrag mellan varandra för att jämna ut det skattemässiga resultatet inom kon-

cernen.
1
 Anledningen till att koncernbidrag är tillåtet är att det skattemässigt inte skall 

vara någon skillnad om verksamheten bedrivs i ett bolag eller om verksamheten är upp-

delad i flera bolag inom en koncern.
2
 För att detta skall vara möjligt finns vissa krav 

uppställda i inkomstskattelagen (1999:1229), 35 kapitel. Bland annat stadgas i 2 § att 

mottagaren skall vara skattskyldig i Sverige. De svenska reglerna medger inte att avdrag 
görs för förlust i utländska dotterbolag som inte är skattskyldiga i Sverige.  

Enligt artikel 49 i Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (härefter EUF) till-

försäkras alla medborgare inom unionen etableringsfrihet. Etableringsfriheten innebär 

en rättighet att starta och driva företag i alla medlemsstater på samma villkor som med-

borgare med hemvist i den medlemsstaten. Alla medlemsstater är förbjudna att vidta åt-

gärder som kan verka hämmande mot etableringsfriheten eller diskriminera personer på 

grund av deras nationalitet.  

EU-domstolen har tolkat innebörden av etableringsfriheten i ett antal rättsfall. I målet 

Oy AA
3
 konstateras att det inte strider mot etableringsfriheten när en stat inte tillåter att 

ett dotterbolag i den staten inte får göra avdrag för koncernbidrag till sitt moderbolag i 

en annan stat.
4
 Detta är för att skydda den väl avvägda fördelningen av beskattningsrät-

ten mellan medlemsstaterna.
5
 

I de fall ett utländskt dotterbolag vill ses som en skattemässig enhet med sitt moderbo-
lag ansåg EU-domstolen att det inte är en rättighet enligt etableringsfriheten.

6
  

I målet Marks & Spencer
7
 konstaterade EU-domstolen, att om en stats nationella regler 

inte tillåter ett moderbolag att göra avdrag för en förlust där alla möjligheter till beak-

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

handbok i skatterätt, Del. 2, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 399. 

2
 SOU 1926:18 Ang. beskattning av inländska juridiska personers inkomst och 

   Förmögenhet, s. 49. 

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

4 Oy AA, punkt 67. 

5 Oy AA, punkt 60.  

6 Mål C-337/08 X Holding BV mot Staatssecretaris van Financiën, REG 2010, punkt 43. 



 

 
2 

tande är uttömda i ett helägt utländskt dotterbolag, innebär dessa regler en inskränkning 

av etableringsfriheten och strider således mot EU-rätten.
8
  

Med utgången av dessa mål avgjorde Regeringsrätten den 11 mars 2009 flera fall röran-

de gränsöverskridande koncernbidrag. Regeringsrätten fann att de svenska koncernbi-

dragsreglerna i vissa fall strider mot EU-rätten och etableringsfriheten.
9
  

På grund av detta har regeringen lämnat in ett lagförslag som syftar till att harmonisera 

de svenska koncernbidragsreglerna med de EU-rättsliga. Detta skall ske genom ett infö-

rande av ett 35 a kapitel i inkomstskattelagen (1999:1229). Förslaget innehåller möjlig-

het för svenska moderbolag att göra avdrag för slutliga förluster i helägda utländska dot-

terbolag. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2010. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Bisyftet med uppsatsen är att utreda hur de svenska koncernbidragsreglerna ser ut i dag i 

syfte att förstå problematiken vid gränsöverskridande förlustutjämning. 

Huvudsyftet med uppsatsen är att se om de nya reglerna i proposition 2009/10:194 kon-

cernavdrag i vissa fall, som träder i kraft den 1 juli 2010 är förenliga med EU-rätten 

samt om det blir någon skillnad i rätten till avdrag för moderbolag för förlust i svenska 
och utländska dotterbolag. 

Uppsatsen avgränsas till att endast behandla koncernbidrag och koncernavdrag och att 

avgöra i vilka situationer respektive fall är tillåtna.  

1.3 Metod och material 

De nu gällande svenska koncernbidragsreglerna kommer att förklaras med hjälp av lag-

text, förarbeten, praxis samt doktrin.  

Etableringsfriheten som tillförsäkras unionsmedborgare enligt artikel 49 EUF och 54 

EUF kommer att förklaras utifrån tre rättsfall från EU-domstolen. Rättsfallen behandlar 

i vilka situationer som moder- och dotterbolag har rätt ge koncernbidrag samt göra kon-
cernavdrag. Rättsfallen kommer att beskrivas och analyseras. 

Domar från Regeringsrätten kommer att behandlas utifrån vad utgången av målet blev. I 

de fall där Regeringsrätten medgav avdrag kommer dessa fall att förklaras samt analyse-

ras tillsammans. De fall där Regeringsrätten inte ansåg att avdrag kunde medges förkla-

ras och analyseras tillsammans. En slutlig analys av Regeringsrättens bedömningar 
kommer att göras utifrån domskälen i målen.  

De nya reglerna om svenska moderbolags möjlighet till avdrag för slutliga förluster i 

helägda utländska dotterbolag kommer att förklaras med hjälp av propositionen.
10

 Reg-

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

s.I-10837.  

8 Marks & Spencer, punkt 59. 

9 RÅ 2009 ref. 13, Mål nr 6511-06, Mål nr 7322-06. 

10 Regeringens proposition 2009/10:194, koncernavdrag i vissa fall. 
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lerna kommer att jämföras med domar från Regeringsrätten samt EU-domstolen för att 

se om de nya reglerna är förenliga med EU-rätten. 

Rättsfall som behövs för att förklara de nuvarande svenska reglerna kommer att behand-

las löpande i texten. Rättsfall från EU-domstolen och Regeringsrätten som är av större 

betydelse kommer att behandlas separat.  

1.4 Disposition 

De nuvarande svenska reglerna om koncernbidrag kommer att förklaras först. Därefter 

kommer en genomgång av de relevanta rättsfallen från EU-domstolen på området att 
behandlas.  

Då de EU-rättsliga reglerna ligger till grund för Regeringsrättens domar kommer tre 

rättsfall från EU-domstolen på förlustutjämningsområdet att behandlas efter de svenska 

reglerna. Därefter kommer en redogörelse för de domar från Regeringsrätten som ligger 

till grund för lagförslaget att behandlas. Slutligen kommer de nya koncernbidragsregler-

na att redogöras. Utgången av domarna och de nya reglerna kommer att analyseras för 

att utröna de nya reglernas förenlighet med EU-rätten. 
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2 Gällande svensk rätt 

2.1 Koncernbidragens syfte 

Syftet med koncernbidrag är att utjämna det beskattningsbara resultatet inom koncernen 

för att kunna minska det beskattningsbara resultatet.
11

 Resultatutjämningen sker genom 

att ett bolag överför obeskattade vinstmedel till ett annat bolag i samma koncern.
12

 En 

koncern utgör i sig inte ett skattesubjekt, även om det är det samlade resultatet i koncer-

nen som beaktas vid beräkning av det beskattningsbara resultatet.
13

 Det är i stället de 

enskilda bolagen som ingår i koncernen som beskattas. Resultatutjämning tillåts sedan 

långt tillbaka i Sverige eftersom det har ansetts att det skattemässigt inte skall vara nå-

gon skillnad om en verksamhet bedrivs i ett bolag eller om verksamheten är uppdelad i 
flera bolag i en koncern.

14
  

2.2 De svenska koncernbidragsreglerna 

2.2.1 Huvudregel 

I inkomstskattelagens 35 kapitel finns reglerna för öppna koncernbidrag. I 1 § stadgas 

att koncernbidraget skall tas upp hos mottagaren och dras av hos givaren om övriga för-

utsättningar i 35 kapitlet är uppfyllda. Enligt samma paragraf 2 st. är koncernbidrag inte 

att jämställa med ersättning för utgifter som givaren har för att bibehålla eller förvärva 

sina inkomster. Denna regel gör att det skattemässigt inte blir någon skillnad om verk-

samheten bedrivs inom ett enda bolag eller i flera bolag i en koncern. Bidragets storlek 

är inte begränsat, vilket medför att det givande bolaget kan redovisa en förlust efter av-

drag för bidraget.
15

 Ett bidrag behöver inte nödvändigtvis bestå av kontanta medel, det 

kan även bestå av en redovisad fordran.
16

 Även om förutsättningarna enligt 35 kapitlet 

är uppfyllda är det ändå inte skäl nog för att koncernbidrag skall få ges.
17

 Inte heller det 

faktum att ett koncernbidrag är till fördel för koncernredovisningen är skäl nog till att 

avdrag skall medges.
18

 I förarbetet till kommunalskattelagen framhölls att ”Bidraget 

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

handbok i skatterätt, Del. 2, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 401. 

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

handbok i skatterätt, Del. 2, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 401. 

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

handbok i skatterätt, Del. 2, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 400. 

14  SOU 1926:18 s. 49. 

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

handbok i skatterätt, Del. 2, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 401.  

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

handbok i skatterätt, Del. 2, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 401. 

17
Prop. 1965:126 Med förslag till lag om ändring till kommunalskattelagen, s. 19. 

18 Proposition 1965:126 s. 19.  
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måste framstå såsom en direkt omkostnad i förvärvskällan enligt de allmänna grunderna 

för inkomstuppskattningen för det företag som lämnat bidraget”.
19

 

När ett koncernbidrag lämnas, får givaren endast dra av så mycket av bidraget, som 
mottagaren av bidraget tar upp till beskattning.

20
 

2.2.2 Definitioner 

Moderföretag definieras i inkomstskattelagen 2 § som ett svenskt aktiebolag, svensk 

ekonomisk förening, svensk sparbank, ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, en 

svensk stiftelse som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet 

i 7 kapitlet eller, en svensk ideell förering som inte omfattas av bestämmelserna om un-

dantag från skattskyldighet i 7 kapitlet och som äger minst 90 % av andelarna i ett 

svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening. Med dotterföretag avses i sam-
ma paragraf 2 st. det företag som ägs av ett moderföretag. 

Det finns inget krav på att varken moderbolaget eller dotterbolaget skall vara ett svenskt 

bolag, dock skall moderbolaget och dotterbolaget motsvara ett svenskt bolag enligt be-

stämmelserna i 35 kapitlet inkomstskattelagen och som stadgas i 35 kapitlet 2 a § in-

komstskattelagen skall både moderbolaget och dotterbolaget vara skattskyldiga för när-

ingsverksamhet i Sverige för den verksamhet som bidraget hänför sig till. Bolagen mås-

te också vara hemmahörande inom ett EES-land.
21

 Denna regel kommer ur att det i en-

lighet med artikel 49 EUF är oförenligt med gemenskapsrätten att diskriminera utländs-

ka juridiska personer.
22

  

2.2.3 Förutsättningar 

Enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen 35 kapitlet 3 § kan bidrag ges från moder-

bolag till dotterbolag såväl som från dotterbolag till moderbolag. Utländska lågbeskat-

tade juridiska personen anses ej motsvara ett svensk aktiebolag, och omfattas därför ej 
av bestämmelserna om koncernbidrag.

23
  

I 3 § finns några förutsättningar för att bidrag skall få lämnas mellan koncernbolagen. 

Inget av bolagen, varken givaren eller mottagaren, får vara ett investmentföretag eller 

ett privatbostadsföretag, i dessa typer av företag används andra regler för beräkning av 

resultatet, varför de är undantagna.
24

 Bidraget skall redovisas öppet hos båda parterna i 

samma års taxering, detta för att förhindra att skatten skjuts framåt i tiden i de fall bola-

gen har olika räkenskapsår.
 25

 Något skatterättsligt krav på att bidraget redovisas i bola-

                                                
19 Proposition 1965:126 s. 19. 

20 RÅ 2006 not. 40.  

21 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 112. 

22http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppa/template.htm;jsessionid=E7B196697EA11D497D1E0EAD3FD73

CCA?view=main.  

23  Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 112. 

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

handbok i skatterätt, Del. 2, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 404. 

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

handbok i skatterätt, Del. 2, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 404.  

http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppa/template.htm;jsessionid=E7B196697EA11D497D1E0EAD3FD73CCA?view=main
http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppa/template.htm;jsessionid=E7B196697EA11D497D1E0EAD3FD73CCA?view=main
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gens balansräkningar finns inte, vilket kommer av att det associationsrättsligt saknas en 

motsvarighet till det skatterättsliga begreppet koncernbidrag.
26

  

Dotterbolaget skall ha varit helägt av moderbolaget under hela det beskattningsår som 
bidraget ges eller sedan dess dotterbolaget påbörjade sin verksamhet.

27
  

Bolaget som mottar bidraget får enligt skatteavtal inte ha hemvist i en annan stat som 

inte är en EES-stat. I Sverige tillämpas registreringsprincipen för avgörande av var ett 

bolag har sitt säte. Är bolaget registrerat i Sverige ses det som ett svenskt bolag. Detta 

hindrar inte att ett bolag som är registrerat i Sverige kan ha sin verkliga ledning i en an-

nan stat, med vilken Sverige har ett skatteavtal. Om Sveriges skatteavtal med den andra 

staten är utformat efter OECD:s modellavtal för inkomst och kapital, kommer företaget 

att enligt skatteavtalet artikel 4.3 endast anses ha hemvist i den staten i vilken den verk-

liga ledningen finns. I enlighet med artike1 7.1 i OECD:s modellavtal,
28

 vilket är hu-

vudregeln, skall i så fall bolagets vinst endast beskattas i den staten i vilken bolagets 

hemvist anses vara. Detta betyder att om det svenska bolaget ej anses ha hemvist i Sve-

rige, kan det bolaget ej heller ge eller ta emot koncernbidrag. Artikel 7.2 i skatteavtalet 

medger dock att om bolaget bedriver verksamhet i Sverige genom ett fast driftställe, den 

del av vinsten som kan hänföras till det driftstället får beskattas i Sverige, vilket också 

leder till att den delen av verksamheten kan ge och ta emot koncernbidrag. Dock krävs 

enligt inkomstskattelagens 35 kapitel 3 § punkt 5 att Sverige genom skatteavtal ej har 

undantagit den verksamheten från skatt som bidraget hänför sig till. Denna regel hänger 

ihop med 3 § punkt 4, vilken syftar till att koncernbidrag skall undandras från beskatt-

ning.
29

 Vidare gäller att om dotterbolaget lämnar bidrag till moderbolaget måste moder-

bolaget få ta emot utdelning från dotterbolaget i enlighet med bestämmelserna i in-

komstskattelagen 24 kapitel 15-22 §§.
30

 I det fall ett moderbolag hemmahörande i Sve-

rige vill göra ett koncernbidrag till ett svenskt bolag beläget utomlands, kommer det 

mottagande bolaget att beskattas i det landet för koncernbidraget.
31

  

Om koncernbidrag mellan systerbolag, det vill säga dotterbolag som är helägda av 

samma moderbolag, stadgas i inkomstskattelagen 35 kapitel 4 §, att bidrag får dras av i 

de fall moderbolaget är ett investmentbolag, när moderbolaget ej behöver ta upp bidrag 

från det givande bolaget eller moderbolaget ska ta upp utdelning från det bolag som tar 

emot bidraget om förutsättningarna enligt 3 § är uppfyllda.  

I 6 § 35 kapitlet föreskrivs möjlighet till att koncernbidrag kan ges till andra bolag än de 

tidigare uppräknade, om det givande bolaget i enlighet med övriga förutsättningar kan 

lämna bidrag med avdragsrätt, och det mottagande bolaget direkt eller via andra bolag 

kan ta emot bidraget, om varje bolag däremellan har rätt till avdrag för koncernbidrag 

för det vidarebefordrade koncernbidraget.  

                                                
26  RÅ 1998 ref. 6.  

27 Inkomstskattelag (1999:1229) 35 kap. 3 §. 

28 OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital.  

29 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 112.  

30http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppb/template.htm?view=main.  

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

handbok i skatterätt, Del. 2, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 403. 

http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppb/template.htm?view=main
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Inkomstskattelagen 35 kapitel 7 § föreskrivs att två företag som vid ingången av ett be-

skattningsår befinner sig i sådan situation att bolagen mellan varandra skulle kunna ge 

bidrag med avdragsrätt, men under året ändrar förhållandet mellan varandra genom att 

det ena bolaget blir moderbolag till det andra bolaget som blir dotterbolag, har fortfa-

rande rätt att ge koncernbidrag till varandra om förhållandet mellan bolagen består vid 

beskattningsårets slut. Däremot gäller inte avdragsrätt för två systerbolag som under 

året bytt moderbolag, även om bolagen innan och efter byte av moderbolag ligger i så-

dant förhållande att koncernbidrag mellan dem annars hade varit tillåtet, eftersom de i 

sådant fall anses tillhöra en annan koncern.
32

 Skatterättsnämnden ansåg emellertid i ett 

avgörande den 20 december 2002
33

 att där två bolag som tidigare var systerbolag, men 

där det ena bolaget blev moderbolag åt det andra bolaget och där båda bolagen sedan 

såldes externt, att koncernbidrag trots detta kunde ges mellan bolagen. Skatterättsnämn-

den motiverade sitt domslut med att bolagen stod i sådant förhållande till varandra vid 

årets början att koncernbidrag mellan dem var möjligt. Att det ena bolaget sedan under 

året blev moderbolag till det andra bolaget resten av beskattningsåret medförde inte nå-

gon ändring i avdragsrätten, eftersom det ansågs att dotterbolaget ansågs vara helägt av 

moderbolaget under hela beskattningsåret. Det faktum att bolagen fick en ny koncern-

tillhörighet genom försäljning av moderbolaget ändrade inte bedömningen att dotterbo-
laget skulle ses som helägt under hela beskattningsåret.

34
 

2.2.4 Dispens 

I vissa fall kan regeringen medge dispens för reglerna om koncernbidrag enligt 35 kapit-

let 8 § inkomstskattelagen, trots att ett eller flera krav i 35 kapitlet inte är uppfyllda. Ett 

bidrag kan i så fall dras av hos givaren och tas upp hos mottagaren. För detta krävs dock 

att både det givande och det mottagande bolaget är svenskt samt att det givande bolaget 

har intressegemenskap med det mottagande bolaget, vidare skall näringsverksamheten 

som bidraget hänför sig till vara av väsentlig betydelse ur samhällsekonomisk synpunkt, 

samt att det givna bidraget redovisas öppet. Meningen med denna regel var att underlät-

ta för samarbete mellan näringslivet och staten i ASEA-atom, regeln är känd som lex 

ASEA-atom.
 35

 I förarbetet till kommunalskattelagen har anförts att dispens ska kunna 

ges i de fall där bidragets ges till en verksamhet som har stor betydelse för Sveriges 

ekonomi.
36

 Bidragets storlek i förhållande till bolagen och dess ekonomi är oväsent-

ligt.
37

 De verksamheter som skall komma i fråga för bidrag ska vara uppgifter av vä-

sentlig betydelse för samhällsekonomin.
38

 Som exempel kraftförsörjning, bränsleför-

sörjning, kommunikationer och försvar, även om dessa inte skulle ses som fullständig 

redogörelse, det viktigaste var att det är fråga om ”…långsiktiga och starka utvecklings-

                                                
32  RÅ 1994 not 655. 

33 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 20 decemder 2002, riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 03/03. 

34 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 20 decemder 2002, riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 03/03. 

35http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppb/template.htm;jsessionid=17D634D917EB9E6FBC4C2EAFEC591

DCB?view=main 

36
 Proposition 1972:13 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 

(1928:370). s. 9. 

37 Proposition 1972:13 s. 9. 

38 Proposition 1972:13 s. 9. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1928:370
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1928:370
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inslag…”.
39

 Dessa krav syftar till att säkerställa att regeln endast används i ytterst liten 

utsträckning, och bara när det är av hänsyn till viktiga samhällsintressen.
40

 Regelns 

främsta syfte är att befria moderbolaget från kravet av ägande av minst 90 % i ett eller 

flera dotterbolag.
41

 Detta kommer från att moderbolaget vid dessa typer av investeringar 
sällan kommer upp i ett ägande av 90 % av ett eller flera dotterbolag.

42
 

2.3  Sammanfattning 

De svenska koncernbidragsreglerna gör det möjligt jämna ut det beskattningsbara resul-

tatet inom en koncern. För att detta skall vara möjligt finns en rad krav uppställda. Ett 

bolag måste äga minst 90 % av andelarna i ett annat bolag. Både moderbolaget och dot-

terbolaget måste vara skattskyldiga för näringsverksamhet i Sverige för att koncernbi-

drag skall få ges med avdragsrätt. Bolag inom en koncern kan lämna koncernbidrag och 

göra koncernavdrag. Det mottagande bolaget måste ta upp lika stort belopp till beskatt-

ning som det givande bolaget gör avdrag för. Den finns ingen beloppsgräns för hur stora 

koncernbidragen får vara. Ett moderbolag fåra redovisa ett minusresultat eller avdrag 

för koncernbidrag. 

                                                
39 Proposition 1972:13 s. 9. 

40 Proposition 1972:13 s. 9. 

41 Proposition 1972:13 s. 9. 

42 Proposition 1972:13 s. 9. 
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3 EU-rätt på området 

3.1 EU-rättsliga lagar om etableringsfriheten 

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) artikel 49 stadgas att det för 

medborgare i unionen skall råda etableringsfrihet. Unionsmedborgare skall fritt kunna 

starta företag i andra länder under samma villkor som medborgare i den staten. Denna 

frihet täcker även in rättigheten för medborgare att fritt etablera dotterbolag eller filialer 
i andra medlemsstater. Inskränkningar mot denna frihet är förbjuden.  

Bolag som är bildade i en medlemsstat i enlighet med den statens lagar och som har sitt 

stadgenliga säte i den staten ska likställas med fysiska personer.
 43

  

Medlemsstaterna får inte diskriminera fysiska eller juridiska personer på grund av deras 
hemvist.

44
 

Eftersom primärrätten på detta område inte är särskilt uttömmande i fråga om regler har 

tolkningen av etableringsfriheten blivit fråga för EU-domstolen. Tre fall är av särskild 

betydelse för frågan om gränsöverskridande resultatutjämning, vilka kommer behandlas 

nedan. Tolkningarna avser artiklarna 43 EG och 48 EG. Artikel 43 EG har samma ly-
delse som artikel 49 EUF, artikel 48 EG har samma lydelse som artikel 54 EUF.  

3.2 EU-domstolens praxis på området 

3.2.1 Mål C-446/03 Marks & Spencer 

Marks & Spencer är ett detaljhandelföretag som är registrerat och bildat i England och 

Wales, med dotterbolag i flera andra stater.
45

 Dotterbolagen hade sin hemvist i de länder 

där de bedrev handel, inget av dotterbolagen i fråga bedrev dock handel i Förenade 

kungariket och var således ej skattskylda där heller.
46

 Dotterbolagen i Europa gick un-

der 2000-talets början dåligt och beslut togs därför att dessa skulle avvecklas eller avytt-

ras.
47

 Marks & Spencer ansökte efter detta i Förenade kungariket om att få göra förlust-

avdrag för koncernen till följd av förlusterna i dotterbolagen under fyra räkenskapsår.
48

 

Denna begäran avslogs på grund av att dotterbolagen i fråga ej bedrivit någon handel el-

ler haft något fast driftställe i Förenade kungariket, varpå Marks & Spencer överklagade 

beslutet upp till High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division.
49

  

High Court of Justice vilandeförklarade målet för att inhämta förhandsavgörande från 

EU-domstolen, dåvarande EG-domstolen.
50

  Frågan som ställdes till EU-domstolen var 

                                                
43 Artikel 54 EUF. 

44 Artikel 18 EUF. 

45 Marks & Spencer, punkt 18. 

46 Marks & Spencer, punkt 23.  

47 Marks & Spencer, punkt 21.  

48 Marks & Spencer, punkt 22.  

49 Marks & Spencer, punkt 23 – 26.  

50 Marks & Spencer, punkt 26. 
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om dåvarande artiklarna 43 EG och 48 EG, nuvarande artiklarna 49 EUF och 54 EUF 

utgör ett hinder mot att ett moderbolag hemmahörande i en medlemsstat ej medges göra 

avdrag för förlust i ett dotterbolag i en annan medlemsstat, trots att förlustavdrag hade 

medgetts om dotterbolaget haft sin hemvist i samma stat som moderbolaget.
51

  

EU-domstolen påpekade inledningsvis att direkta skatter enligt gällande praxis inte lig-

ger på gemenskapsrättens område, men att medlemsstaterna är skyldiga att vid utövande 

av sin behörighet iaktta gemenskapsrätten.
52

  

Domstolen anförde vidare att de friheter som tillerkänns gemenskapsmedborgare enligt 

artiklarna 49 EUF och 54 EUF, samtidigt utgör restriktioner för medlemsstaterna på så 

vis att bolag som bildats i en stat i överensstämmelse med den medlemsstatens lag, inte 

får hindras av den medlemsstaten att det bolaget etablerar sig i en annan medlemsstat.
53

 

Koncernavdrag av den typen som är i fråga i målet är fördelaktigt för bolag, eftersom 

dem medger en skattelättnad för bolagen genom att bolagen tillåts utnyttja förluster i 

dotterbolagen och kvitta dem mot vinster i andra bolag inom koncernen.
54

 Att frånta en 

koncern de rättigheterna gör att det blir ofördelaktigt för en koncern att etablera sig i 

andra medlemsstater, vilket är en inskränkning av etableringsfriheten.
55

 Begränsningar i 

etableringsfriheten av det slaget kan endast motiveras om de är proportionerliga i förhål-

lande till det eftersträvade syftet och kan motiveras med tvingande hänsyn till allmänin-

tresset.
56

 Domstolen anförde att inskränkning av etableringsfriheten kan rättfärdigas 

med tre berättigandegrunder.
57

  

Den första berättigandegrunden är att förluster och vinster mellan stater skall behandlas 

symmetriskt av en stats skattesystem.
58

 Här påpekade domstolen först att en minskning 

av skatteintäkt inte utgör en rättfärdigandegrund som kan åberopas som tvingande hän-

syn till allmänintresset.
59

 Om bolag som hör hemma i en medlemsstat fritt kunde välja i 

vilken stat det vill att deras vinster och förluster skall beaktas, skulle fördelningen av 

beskattningsrätten äventyras.
60

 Beskattningsunderlaget skulle i så fall med det belopp 

som motsvarar koncernbidraget öka i en medlemsstat och minska i en annan.
61

 Ett sätt 

                                                
51 Marks & Spencer, punkt 27. 

52  Marks & Spencer, punkt 29.  

53
 Marks & Spencer, punkt 30 – 31. 

54 Marks & Spencer, punkt 32. 

55 Marks & Spencer, punkt 33 – 34. 

56 Marks & Spencer, punkt 35. 

57 Marks & Spencer, punkt 42. 

58 Marks & Spencer, punkt 43. 

59 Marks & Spencer, punkt 44.  

60 Marks & Spencer, punkt 46. 

61 Marks & Spencer, punkt 46. 



 

 
11 

att motverka detta är att enbart den staten i vilken bolaget är skattskyldigt har rätt att be-

akta såväl vinster som förluster.
62

 

Den andra berättigandegrunden är att motverka att förlusterna beaktas två gånger.
63

 Det 

kan motverkas av medlemsstaterna själva, genom att en förlust inte får beaktas i andra 

stater än i dotterbolagets hemviststat.
64

 

Den tredje berättigandegrunden är att förhindra skatteundandragande.
65

 Skatteundan-

dragande kan ske genom att koncerner tillåts att skicka förlustavdrag till koncernbolag 

belägna i medlemsstater med hög skattesats, vilket gör at värdet på förlusten blir högre. 

Detta motverkas genom att koncerner inte tillåts att skicka förluster från dotterbolag till 

moderbolag belägna i andra stater.
66

 

En prövning behövdes emellertid om huruvida dessa åtgärder var proportionerliga i för-

hållande till det eftersträvade syftet.
67

 Kommissionen och Marks & Spencer framförde 

att mindre restriktiva regler om koncernbidrag borde kunna göras gällande, än ett gene-

rellt förbud mot gränsöverskridande koncernbidrag.
68

 Som exempel anförde de att kon-

cernbidrag kan villkoras av att alla möjligheter till utnyttjande av förlusten är uttömda.
69

 

Domstolen konstaterade att, om ett dotterbolag med hemvist i en annan medlemsstat än 

moderbolaget har uttömt de möjligheter som finns för beaktande av förlust för ett eller 

flera beskattningsår och det inte finns någon möjlighet att beakta förlusterna i dotterbo-

lagets hemviststat av dotterbolaget självt eller av utomstående part, vilket var frågan i 

den nationella domstolen, det inte står i proportion till det eftersträvade syftet att inte 
medge avdrag för dessa förluster.

70
  

I målet konstaterade domstolen att artiklarna 49 EUF och 54 EUF inte tillåter att en 

medlemsstat hindrar ett moderbolag att göra avdrag för en slutlig förlust i de fall där 
dotterbolaget har uttömt alla möjligheter till beaktande av förlusten.

71
  

 

3.2.2 Mål C-231/05 Oy AA 

Tvisten vid den nationella domstolen i Finland var att ett bolag bildat enligt finsk natio-

nell rätt, Oy AA, ville lämna koncernbidrag till sitt moderbolag, AA Ltd, vilket är 

                                                
62 Marks & Spencer, punkt 45.  

63
 Marks & Spencer, punkt 47. 

64 Marks & Spencer, punkt 47 – 48.  

65 Marks & Spencer, punkt 49. 

66 Marks & Spencer, punkt 50.  

67 Marks & Spencer, punkt 53.  

68 Marks & Spencer, punkt 54. 

69 Marks & Spencer, punkt 54. 

70 Marks & Spencer, punkt 55.  

71 Marks & Spencer, punkt 59. 
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hemmahörande i Förenade kungariket.
72

 AA Ltd äger 100 % av Oy AA genom två 

andra bolag.
73

 AA Ltd gick år 2003 med förlust, varför Oy AA ville lämna ett koncern-

bidrag till moderbolaget.
74

 Tvisten kom upp till högsta förvaltningsdomstolen i Finland, 

vilken vilandeförklarade målet och ställde följande fråga till EU-domstolen. Om artik-

larna 49 EUF, 63 EUF och 65 EUF utgjorde hinder mot att nationell lagstiftning hade 

som villkor att för att koncernbidrag skall få ges med avdragsrätt, att både givaren och 
mottagaren av bidraget måste ha sin hemvist i samma stat, i detta fall Finland.

75
  

Först konstateras att det enligt praxis är reglerna om etableringsfrihet som skall tilläm-

pas när det är fråga om bolag som genom sitt ägande styr andra bolag.
76

 Tvisten vid den 

nationella domstolen rör koncerninterna frågor, vilket är en fråga om etableringsfrihet 

och skall prövas mot artikel 49 EUF.
77

 Att utländska moderbolag behandlas sämre än 

inhemska moderbolag i fråga om rätten att motta koncernbidrag, utgör en inskränkning i 

etableringsfriheten, eftersom det gör det mindre fördelaktigt för bolag med hemvist i 

andra medlemsstater att etablera sig i den staten.
78

 Som domstolen påpekade i målet 

Marks & Spencer, är en sådan inskränkning av etableringsfriheten endast befogad om 
den är motiverad av tvingande hänsyn till allmänintresset och proportionerlig.

79
  

Domstolen tar även i detta fall upp de tre berättigandegrunderna som användes i målet 

Marks & Spencer, ”… nämligen bibehållandet av en väl avvägd fördelning av beskatt-

ningsrätten mellan de olika medlemsstaterna, riskerna för dubbelt utnyttjande av förlus-

ter och för skatteflykt…”
80

  

När det gäller den första berättigandegrunden, får en stat inte behandla bolag med hem-

vist i andra medlemsstater sämre på grund av att de inte är skattskyldiga i den först-

nämnda staten.
81

 Enligt praxis gäller emellertid att om bolag själva kan välja i vilken 

stat de vill att deras förluster och vinster skall beaktas skulle fördelningen av beskatt-

ningsrätten mellan staterna äventyras.
82

  

Eftersom de finska reglerna inte omfattar förlustavdrag behandlades denna grund inte i 
målet.

83
 

                                                
72 Oy AA, Punkt 1. 

73 Oy AA, punkt 11. 

74 Oy AA, punkt 12. 

75
 Oy AA, punkt 16. 

76 Oy AA, punkt 20.  

77 Oy AA, punkt 23.  

78 Oy AA, punkt 39. 

79 Oy AA, punkt 44. 

80 Oy AA, punkt 46. 

81 Oy AA, punkt 53. 

82 Oy AA, punkt 55. 

83 Oy AA, punkt 57. 
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När det gäller att förhindra skatteflykt anfördes att om dotterbolag tillåts föra över kon-

cernbidrag till moderbolag med hemvist i andra stater skulle detta kunna leda till att bo-

lag för över sina vinster till bolag i länder med lägre skattesats.
84

 Detta skulle kunna 

leda till skatteflykt och rubba den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten.
85

 De 
finska reglerna ansågs därmed motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset.

86
  

Dessa rättfärdigandegrunder får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de 

eftersträvade syftet.
87

 Syftet är att hindra skatteflykt och behålla en väl avvägd fördel-

ning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.
88

 Bolag skall med andra ord inte 

kunna undvika att betala skatt genom konstlade upplägg och koncernbidrag till bolag 

med hemvist i länder med lägre skattesats. Detta skulle beröva den staten där den skatt-

skyldiga verksamheten är bedriven på möjligheten att beskatta vinsten från den verk-

samheten. En sådan möjlighet för bolagen skulle medföra att den väl avvägda beskatt-

ningsrätten rubbades.
89

 Att rättfärdiga denna rubbning i beskattningsrätten genom att 
godta koncernbidrag i de fall där  

”… det utgör en skattepliktig inkomst för det mottagande bolaget eller när möjligheter-

na för det mottagande bolaget att föra över sina förluster till ett annat bolag är begrän-

sade, eller att medge avdrag för koncernbidrag som lämnats till ett bolag vars säte är 

beläget i en medlemsstat som tillämpar en lägre skattesats än den som tillämpas i den 

medlemsstat där koncernbidraget har sin hemvist endast under förutsättning att kon-

cernbidraget kan motiveras specifikt av den ekonomiska situationen i det mottagande 
bolaget…”

90
  

skulle ändå inte hindra bolag från att kunna minska sitt beskattningsbara resultat i en 

stat, eftersom bolagen själva skulle kunna avgöra i vilken stat de vill att vinster och för-

luster skall beaktas.
91

 De finska reglerna syftade till att skydda den finska skattebasen, 

vilket inte är en grund som kan rättfärdigas av tvingande hänsyn till allmänintresset.
92

 

En nationell lagstiftning som förhindrar den möjligheten för företag ansågs av domsto-

len ej stå i missproportion till det eftersträvade syftet.
93

  

Domstolen konstaterade att nationell lagstiftning som den som är i fråga i målet, där ett 

dotterbolag och moderbolag måste vara hemmahörande i samma stat för att få lämna 

                                                
84 Oy AA, punkt 58. 

85
 Oy AA, punkt 60. 

86 Oy AA, punkt 60. 

87 Oy AA, punkt 61. 

88 Oy AA, punkt 62. 

89 Oy AA, punkt 62. 

90 Oy AA, punkt 65. 

91 Oy AA, punkt 65. 

92 Oy AA, punkt 63.  

93 Oy AA, punkt 63. 
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koncernbidrag med avdragsrätt inte utgör ett hinder mot etableringsfriheten enligt arti-

kel 49 EUF.
94

  

3.2.3 Mål C-337/08 X Holding BV 

Tvisten vid den nationella domstolen i Nederländerna rör X Holdning BV, ett bolag 

med hemvist i Nederländerna som äger samtliga aktier i bolag F, vilket har sin hemvist i 

Belgien.
95

 Bolag F är inte skattskyldigt i Nederländerna. 
96

 Bolagen yrkade till skatte-

myndigheten i Nederländerna att de ville utgöra en enda skattemässig enhet, vilket av-

slogs av skattemyndigheten.
97

 Skattemyndighetens motivering var att dotterbolaget inte 

var skattskyldigt i Nederländerna, vilket krävdes enligt nationell lag för att bolagen ska 

få utgöra en skattemässig enhet.
98

 Beslutet överklagades upp till högsta förvaltnings-

domstolen, vilken vilandeförklarade målet och ställde följande fråga till EU-

domstolen.
99

 Om artiklarna 49 EUF och 54 EUF utgör hinder mot nationell lagstiftning 

som innebär att moderbolag och dotterbolag endast får ses om en enda skattskyldig en-

het om båda bolagen är skattskyldiga i den medlemsstaten.
100

  

Domstolen anförde att möjligheten för moderbolag och dotterbolag att ses som ett enda 

skattesubjekt är en förmån, eftersom bolagen då fritt kan justera resultatet mellan sig 

och skattemässigt bli likvärdig som om hela verksamheten bedrivits i ett enda bolag.
101

 

Att inte tillåta en liknande rättighet för bolag där ena bolaget har sin hemvist i en annan 

medlemsstat kan vara en inskränkning mot etableringsfriheten.
102

 En sådan inskränk-
ning kan bara motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset.

103
  

Här görs en liknande prövning som i de föregående målen. I likhet med de föregående 

målen diskuteras huruvida det skulle kunna äventyra den väl avvägda beskattningsrätten 

mellan länderna, om det stod fritt för bolagen att välja i vilken stat deras vinster och för-

luster skall beaktas.
104

 Ett sätt att undvika en sådan snedvridning är att endast tillämpa 

den statens skattelagstiftning i vilken bolaget är hemmahörande.
105

 Domstolen konstate-

rade att undvikande av en sådan rubbning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna 

                                                
94 Oy AA, punkt 67. 

95 X Holding BV, punkt 6. 

96  X Holding BV, punkt 6. 

97 X Holding BV, punkt 7. 

98 X Holding BV, punkt 7. 

99 X Holding BV, punkt 9. 

100 X Holding BV, punkt 9. 

101 X Holding BV, punkt 18. 

102 X Holding BV, punkt 18. 

103 X Holding BV, punkt 20. 

104 X Holding BV, punkt 29. 

105 X Holding BV, punkt 28. 
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är nog för att rättfärdiga en sådan regel som tvisten vid den nationella domstolen gäll-

de.
106

  

En prövning av proportionaliteten gjordes sedan för att se om den gick utöver vad som 

var nödvändigt för att uppnå syftet.
107

 X Holding BV och Europeiska kommissionen 

gjorde gällande att dotterbolag med hemvist i en annan medlemsstat är jämförbara med 

fasta driftställen i andra medlemsstater.
108

 De ville göra gällande att eftersom underskott 

i ett fast driftställe i en annan medlemsstat kunde kvittas mot vinst i moderbolaget, bör 

samma sak gälla för dotterbolag i en annan medlemsstat.
109

 Domstolen godtog inte de 

argumenten med hänvisande till generaladvokatens förslag till domslut.
110

 Dotterbolag 

utan hemvist i landet och fasta driftställen i andra länder befinner sig enligt skatteavtalet 

i olika situationer.
111

 Skillnaden är att fasta driftställen är en del av ett bolag vilket är 

skattskyldigt i hemviststaten, dotterbolag är en egen juridisk person.
112

 Medlemsstaterna 

får fritt bestämma hur de olika bolagsformerna skall beskattas inom landet och utanför 

landet, så länge de inte hindrar näringsidkares möjlighet till etablering och inte tillämpas 

olika beroende på personens hemvist eller på annat vis är diskriminerande.
113

 Härav föl-

jer att en medlemsstat inte är skyldig att tillämpa samma regler på bolag som inte har 

hemvist i den aktuella medlemsstaten som för bolag med hemvist i den aktuella med-

lemsstaten.
114

 Frågan vid den nationella domstolen rörde en skatteförmån för bolag med 

hemvist i landet vilken innebär att moderbolag och dotterbolag kan ses som ett enda 

skattesubjekt med möjlighet till resultatutjämning mellan sig.
115

 Om en sådan förmån 

skulle gälla även för dotterbolag utan hemvist i den aktuella medlemsstaten skulle detta 

kunna leda till att bolag skulle kunna välja i vilken stat de vill att deras resultat skall be-

aktas, vilket skulle rubba den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten.
116

 EU-

domstolen ansåg därmed att den nationella regeln i tvisten var i proportion till det efter-

strävade syftet.
117

  

Utgången av målet blev att artiklarna 49 EUF och 54 EUF inte utgör hinder för med-

lemsstater att tillåta att moderbolag och dotterbolag med hemvist inom den staten att 

skattemässigt ses som ett skattesubjekt vid beräkning av det beskattningsbara resultatet, 

                                                
106 X Holding BV, punkt 33. 

107 X Holding BV, punkt 34. 

108 X Holding BV, punkt 35. 

109
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110 X Holding BV, punkt 37. 
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112 X Holding BV, punkt 38. 
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samtidigt som dotterbolag med hemvist i en annan medlemsstat inte medges den möj-

ligheten.
118

  

3.3 Analys av praxis från EU-domstolen 

Av Marks & Spencer framkommer att gränsöverskridande koncernavdrag är ok i de fall 

som dotterbolaget och moderbolag har uttömt alla möjligheter till att beakta förlusten i 

dotterbolagets hemviststat. Att förhindra en sådan möjlighet går utöver det eftersträvade 

syftet och är ej proportionerligt. Syftet med reglerna är att förhindra skatteflykt, hindra 

att en förlust beaktas två gånger samt att inte rubba den väl avväga beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna.  

Av Oy AA framkom att koncernbidrag inte är okej att ge under löpande verksamhetsår. 

Risk för skatteundandragande finns samt risk att en förlust beaktas två gånger. Den väl 

avvägda beskattningsrätten mellan medlemsstaterna skulle rubbas om bolagen själva 

kunde välja i vilken stat de vill beakta vinster och förluster. Utgången av Oy AA är en 

följd av Marks & Spencer. Skillnaden är visserligen att det i Marks & Spencer handlar 

om avdrag för förlust och i Oy AA är frågan om koncernbidrag kan ges. Domstolen ut-

talar för visso inte i Marks & Spencer om ett bolag måste vara likviderat för att alla 
möjligheter skall anses vara uttömda.  

Det senaste målet i fråga, X Holding BV handlar om huruvida dotterbolag som inte är 

skattskyldig i en medlemsstat skall få räkna ihop sitt resultat med moderbolaget genom 

att bilda en skattemässig enhet. Dotterbolag är en egen juridisk person till skillnad från 

fasta driftställen, vilket kunde rättfärdiga en särbehandling i beskattningssynpunkt. Dot-

terbolaget har till skillnad från fast driftställe ingen egentlig koppling till moderbolagets 

hemviststat. Regler som tillåter att dotterbolag skulle få beakta sitt resultat i andra med-

lemsstater skulle rubba den väl avvägda beskattningsrätten och kunna leda till skatte-

flykt. Dessa regler kan därför rättfärdigas av tvingande hänsyn till allmänintresset.  

Slutsatsen som kan dras från EU-domstolens tolkningar är att avdrag endast får göras i 

de fall det rör sig om definitiva förluster i ett dotterbolag. EU-domstolen går dock inte 

in och definierar exakt vad som krävs för att en förlust skall ses som definitiv. Domsto-

len markerar också att det skall handla om avdrag för en förlust och inte koncernbidrag. 

Härav följer att de svenska reglerna som inte medger avdrag för utländska helägda dot-

terbolag enligt Marks & Spencer får anses strida mot EU-rätten om etableringsfrihet. Av 

vad som anförs i Oy AA och X Holding BV går de svenska reglerna inte emot EU-

rätten. De svenska reglerna tillåter inte att ett bolag ger koncernbidrag till utländska bo-

lag. Utländska dotterbolag har inte möjlighet att ses som en skattskyldig enhet i Sverige. 

Oy AA och X Holding BV medför inte att de svenska reglerna behöver ändras på något 

i de avseendena. De svenska reglerna om avdrag vid slutlig förlust behöver ändras för 

att inte gå emot EU-rätten. Etableringsfriheten gäller bara för dotterbolag inom EU, vil-

ket medför att avdrag för definitiv förlust bara behöver medges för dotterbolag med 
hemvist inom EU.  
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4 Svensk praxis på området 

4.1 Avdrag vid definitiva förluster 

Regeringsrätten medgav avdrag för förlust i helägda utländska dotterbolag i tre avgö-

randen den 11 mars 2009. I samtliga fall handlade det om definitiva förluster. Domsto-

len ställde upp samma rekvisit i alla tre fallen för att avdrag skulle medges och gjorde 

liknande bedömningar i de tre fallen.  

4.1.1 RÅ 2009 ref. 13 

Frågan i målet gällde ett förhandsbesked från skatterättsnämnden som överklagades upp 

till Regeringsrätten. Ett svenskt moderbolag ägde direkt och indirekt dotterbolag i Tysk-

land. Verksamheten i Tyskland styrdes av ett helägt holdingbolag som ägde de övriga 

dotterbolagen. Förlusterna i dotterbolagen hade samlats upp till holdingbolaget. Ett av 

dotterbolagen skulle avyttras till utomstående part. De övriga två dotterbolagen skulle 

antingen avvecklas eller fusioneras upp med holdingbolaget för att sedan avvecklas. Det 

svenska bolaget ville därför lämna koncernbidrag till det tyska holdingbolaget. De tyska 

bolagen var inte skattskyldiga i Sverige och inte heller skattskyldiga för koncernbidra-

get i Tyskland. 

4.1.2 Mål nr 6511-06 

Ett svenskt bolag ville ge koncernbidrag till sina helägda dotterbolag som gick med för-

lust i andra länder. Några av dotterbolagen skulle efter mottagandet av koncernbidraget 

fortsätta med sin verksamhet. Ett dotterbolag beläget i Nederländerna skulle likvideras. 

Det nederländska bolaget var inte skattskyldigt i Sverige och var inte skattskyldigt för 

koncernbidraget enligt nederländsk rätt.  

4.1.3 Mål nr 7322-06 

Målet handlade om ett svenskt moderbolag med helägda dotterbolag i Nederländerna 

och Italien. Båda dotterbolagen gick med förlust varför det svenska moderbolaget ville 

ge koncernbidrag till dem båda. Förlusten i det italienska bolaget skulle efter årets ut-

gång inte längre gå att dra av enligt italienska regler och skulle därmed bli definitiv en-

ligt nationella regler. Det nederländska bolaget skulle likvideras. Det nederländska bo-

laget var inte skattskyldigt i Sverige. Bolaget var heller inte skattskyldigt för koncernbi-

draget i Nederländerna.  

4.2 Regeringsrättens bedömning 

Regeringsrätten konstaterade att de EU-rättsliga reglerna om förlustutjämning skall lig-

ga till grund för en bedömning.
119

 Enligt domen i Marks & Spencer-målet framkommer 

att de svenska koncernbidragsreglerna innebär en inskränkning av etableringsfriheten, 

eftersom avdrag hade medgetts om dotterbolagen hade varit svenska.
120

 De svenska reg-

lerna tillåter bara avdrag för förlust i utländska dotterbolag om de är skattskyldiga i Sve-

rige. En sådan inskränkning av etableringsfriheten kan endast rättfärdigas med de tre be-

                                                
119 RÅ 2009 ref. 13, Mål nr 6511-06, Mål nr 7322-06. 

120 RÅ 2009 ref. 13, Mål nr 6511-06, Mål nr 7322-06. 
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rättigandegrunderna som framlades i Marks & Spencer, så länge dessa inte står i miss-

proportion till de syften som eftersträvas.
121

   

Här konstateras att de svenska reglerna som kräver att mottagaren av koncernbidrag 

måste vara skattskyldig i Sverige när det gäller att täcka definitiva förluster inte är pro-

portionerliga.
122

 Regeringsrätten anför därefter vad som krävs för att avdrag skall med-

ges vid definitiva förluster för svenska dotterbolag. Reglerna säger bland annat att en 

definitiv förlust eller vinst inte kan konstateras förrän likvidationen är helt avslutad.
123

 

Dotterbolaget måste ha varit helägt under hela beskattningsåret enligt 35 kapitlet 3 § in-

komstskattelagen. Denna regel gör det omöjligt för moderbolaget att avräkna en förlust 

det året som likvidationen avslutats. Enligt Regeringsrätten innebär det att ett moderbo-

lag inte kan besluta om avdrag för en förlust förrän året efter att likvidationen har avslu-
tats.

124
 

Det mest logiska för företag i en sådan situation är enligt Regeringsrätten att moderbo-

laget bestämmer så fort likvidationen har avslutats om koncernbidrag, för att inte gå 

miste om möjligheten att tillgodoräkna sig förlusten. Enligt Regeringsrätten bör därför 

en liknande möjlighet finnas för helägda dotterbolag som har sin hemvist även utanför 
Sverige men inom ett EES-land.

125
  

För att avdrag skall medges för helägda utländska dotterbolag med hemvist inom ett 

EES-land ställs följande rekvisit upp: 

 Storleken på koncernbidraget får inte vara större än förlusten som uppkom i dot-

terbolaget under dotterbolagets sista hela beskattningsår.
126

 

 ”Koncernbidraget får inte heller överstiga ett belopp motsvarande den slutliga 

förlusten, beräknad enligt båda staternas skatteregler.”
127

  

 ”Avdraget skall medges med det lägsta belopp enligt nämnda beräkningar.”
128

 

 Eftersom resultatet av likvidationen inte kan fastställas förrän likvidationen är 

avslutad, bör avdrag göras för det beskattningsår som likvidationen är avslu-

tad.
129

  

Det faktum att avdrag inte medges enligt nationell rätt i det mottagandet bolagets hem-

viststat spelar enligt Regeringsrätten inte någon roll, eftersom att för att avdrag skall 

                                                
121

 Marks & Spencer, punkt 53. 

122 RÅ 2009 ref. 13, Mål nr 6511-06, Mål nr 7322-06. 

123 RÅ 2009 ref. 13, Mål nr 6511-06, Mål nr 7322-06. 

124 RÅ 2009 ref. 13, Mål nr 6511-06, Mål nr 7322-06. 

125 RÅ 2009 ref. 13, Mål nr 6511-06, Mål nr 7322-06. 

126 RÅ 2009 ref. 13, Mål nr 6511-06, Mål nr 7322-06. 

127 RÅ 2009 ref. 13, Mål nr 6511-06, Mål nr 7322-06. 

128 RÅ 2009 ref. 13, Mål nr 6511-06, Mål nr 7322-06. 

129 RÅ 2009 ref. 13, Mål nr 6511-06, Mål nr 7322-06. 
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medges skall alla möjligheter till beaktande vara uttömda.
130

 Hade avdrag varit möjligt i 

mottagarlandet skulle inte avdraget medgetts.  

Regeringsrätten kommer fram till att de svenska reglerna går emot EU-rätten enligt do-

men i Marks & Spencer.
131

 De svenska reglerna kan inte motiveras av tvingande hänsyn 

till allmänintresset.
132

 Avdrag skall medges i för definitiva förluster enligt de förutsätt-
ningar som anges ovan.  

4.3 Avdrag i andra fall än vid definitiva förluster 

Regeringsrätten prövade den 11 mars 2009 sex fall i vilka de fann att avdrag för kon-

cernbidrag inte kunde medges. I dessa fall handlade det om bidrag till bolag vilka ej 

skulle likvideras. Regeringsrätten gjorde här liknande bedömningar utifrån olika förut-
sättningar men med liknande resonemang.  

4.3.1 RÅ 2009 ref. 14 

Frågan i målet rörde två svenska bolag, ett moderbolag och ett dotterdotterbolag som 

ville ge koncernbidrag till ett helägt spanskt dotterbolag. Koncernbidraget skulle täcka 

en förlust som efter årets utgång inte kunde beaktas i Spanien enligt spanska nationella 

regler. Det spanska dotterbolaget skulle efter mottagande av koncernbidraget fortsätta 

med sin verksamhet. Det spanska dotterbolaget var inte skattskyldigt i Sverige. Reger-

ingsrätten medgav inte rätt till koncernbidrag med motivering att det inte kan anses stri-

da mot etableringsfriheten att inte medge avdrag för en förlust bara för att den inte läng-

re går att beakta på grund av en nationell regel i en annan medlemsstat. Förlusten ansågs 
inte vara definitiv.  

4.3.2 RÅ 2009 ref. 15 

Målet i fråga handlar om ett svenskt bolag i en koncern som vill ge koncernbidrag till 

tre bolag i samma koncern. Det svenska bolaget ägs av ett bolag i Luxemburg, som även 

äger ett bolag i Tyskland. Det tyska bolaget har två dotterbolag, ett i Italien och ett i 

Frankrike. Det svenska bolaget ville lämna koncernbidrag till bolagen i Tyskland, 

Frankrike och Italien. De bolagen som skall ta emot koncernbidragen är inte skattskyl-

diga i Sverige. Det franska bolaget var sedermera tänkt att likvideras. Regeringsrätten 

ansåg att domen i Marks & Spencer inte kan utsträckas till att täcka in även koncernbi-

drag, samt att det i enlighet med domen i Oy AA inte anses som en inskränkning av eta-

bleringsfriheten att inte medge avdrag för koncernbidrag, oavsett om förlusten i syster-

bolagen är slutliga. 

4.3.3 Mål nr 6512-06 

I mål nr 6512-06 ville ett svenskt dotterbolag ge koncernbidrag till sitt finska moderbo-

lag. Koncernbidraget var skattepliktig inkomst för moderbolaget i Finland. Moderbola-

get var inte skattskyldigt i Sverige. Regeringsrätten hänvisade till punkterna 60, 63, 64 

och 65 i målet Oy AA och ansåg att bidrag inte kunde få ges med avdragsrätt från dot-

terbolaget till moderbolaget.  
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4.3.4 Mål nr 1648-07 

I mål nr 1648-07 ville ett svenskt bolag ge koncernbidrag till ett norskt systerbolag. 

Moderbolaget i koncernen var inte ett svenskt bolag. Avdrag för koncernbidrag med-

gavs inte med hänvisning till punkterna 60, 63 och 65 i Oy AA. 

4.3.5 Mål nr 3628-07 

Ett svenskt bolag ville ge koncernbidrag till sitt finska systerbolag. Moderbolaget var ett 

engelskt bolag. Det finska systerbolaget var skattskyldigt för koncernbidraget. Med 

hänvisning till domen i Oy AA punkterna 60, 63 och 65 ansåg Regeringsrätten att kon-
cernbidrag inte skulle medges.  

4.3.6 Mål nr 1652-07 

I målet ville ett svenskt dotterbolag göra avdrag för en förlust i ett dansk systerbolag 

som efter årets utgång enligt dansk rätt inte längre skulle kunna beaktas. Moderbolaget 

är inte hemmahörande inom ett EES-land. Regeringsrätten gjorde i detta mål en något 

annan bedömning än i de övriga målen eftersom etableringsfriheten enligt artikel 49 

EUF och 54 EUF endast gäller inom Europeiska Unionen kan den etableringsfriheten ej 

åberopas av moderbolaget. Avdraget medgavs därför inte.  

4.4 Regeringsrättens bedömning 

Regeringsrätten gjorde liknande prövningar i samtliga fallen och kom fram till att de 

svenska reglerna i dessa fall inte stridet mot EU-rätten.  

Prövning av saken gjordes med utgångspunkt i artiklarna 49 EUF och 54 EUF om de 

svenska koncernbidragsreglerna strider mot etableringsfriheten. Domstolen hänvisade 

till fallen Marks & Spencer och Oy AA, i vilka det framkommer när en medlemsstats 

regler är motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset och kan anses vara propor-

tionerliga samt i vilka fall nationella regler anses strida mot etableringsfriheten och de 
reglerna inte kan rättfärdigas av tvingande hänsyn till allmänintresset.

133
  

Regeringsrätten ansåg inte att de svenska reglerna, som säger att mottagaren av kon-

cernbidrag måste vara skattskyldig i Sverige, var proportionerliga när det är fråga om 

definitiva förluster.
134

 Dock saknas stöd för att de svenska reglerna strider mot EU-

rätten i det hänseendet att avdrag inte medges i fråga då det inte rör sig om en definitiv 

förlust, utan när det handlar om en nationell skatteregel i en annan stat i vilken dotterbo-

lagets verksamhet bedrivs som gör att en förlust inte längre kan beaktas.
135

 

Regeringsrätten anförde att Marks & Spencer-domen inte kan utsträckas till att tolka in 

andra förfaranden än de fall då det rör sig om definitiva förluster, med andra ord när ett 

bolag har likviderats.
136

 Med ledning av EU-domstolens domskäl i Oy AA-målet anser 

domstolen inte att de svenska reglerna som inte medger avdrag från ett svenskt bolag till 

                                                
133 RÅ 2009 ref. 14 som hänvisar till Marks & Spencer punkt 53 samt Oy AA punkt 61. 
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ett utländskt systerbolag strider mot EU-rätten.
137

 I de fallen gör det inte heller någon 

skillnad om förlusterna i de utländska bolagen är definitiva eller inte.
138

 

4.5 Sammanfattande analys av Regeringsrättens domar 

Regeringsrättens domar bygger på praxis från EU-domstolen. För att pröva om de 

svenska reglerna om koncernbidrag är förenliga med EU-rätten gör Regeringsrätten i 

RÅ 2009 ref. 13, Mål nr 6511-06 samt Mål nr 7322-06 samma prövning som EU-

domstolen gör i målet Marks & Spencer. Regeringsrätten kommer fram till att de svens-

ka reglerna innebär en inskränkning av etableringsfriheten och testar om inskränkningen 

kan rättfärdigas med de tre berättigandegrunderna som framkommer i Marks & Spen-

cer-målet. De tre berättigandegrunderna kan inte i detta fall rättfärdiga inskränkning av 

etableringsfriheten. Sveriges regler anses gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

det eftersträvade syftet. För att avdrag skall medges ställer Regeringsrätten upp en rad 

kriterier som måste vara uppfyllda. Det faktum att en förlust inte längre kan beaktas på 

grund av nationella regler i den stat i vilken förlusten uppkommit anses inte medföra att 

förlusten ses som definitiv. Det måste vara fråga om en avslutad likvidation av ett bolag 
där alla möjligheter till beaktande av förlusten är uttömda.  

Regeringsrätten går dock längre i sin tolkning av fallet Marks & Spencer än vad EU-

domstolen gör i sin bedömning av målet. I Marks & Spencer framkommer inte de rekvi-

sit som Regeringsrätten uppställer för att avdrag skall medges. EU-domstolen framhål-

ler att en stats nationella regler inte får förbjuda avdrag då alla möjligheter till beaktande 

av förlusten är uttömda.
139

 Vad som ryms i begreppet ”uttömda” lämnas således upp till 

medlemsstaterna själva att avgöra. Regeringsrättens tolkning av detta blir att det måste 

handla om en likvidation av ett bolag, samt att likvidationen skall vara helt avslutad. I 

domarna framkommer inte om det är någon skillnad i avdragsrätten för indirekt ägande 

och direktägt dotterbolag. Att en förlust inte längre kan beaktas av en stat på grund av 

nationella skatteregler i den staten anses inte utgöra en definitiv förlust. Regeringsrätten 

ger inte någon ingående förklaring till varför en förlust som inte kan beaktas på grund 

av en nationell skatteregel inte anses som definitiv. Som skäl anförs att det inte finns 
stöd för att de strider mot etableringsfriheten att inte medge avdrag i de fallen.  

En anledning till att inte tillåta avdrag i de fallen, är att svenska moderbolag skulle kun-

na föra över förluster till bolag i andra stater och spara förlusterna där, för att sedan av-

räkna förlusten i ett land med hög skattesats. Detta skulle begränsa Sveriges skatteun-

derlag, och som EU-domstolen framhöll i samtliga tre mål, rubba den väl avvägda be-
skattningsrätten mellan staterna. 

Huruvida mottagaren av ett koncernbidrag är skattskyldig för koncernbidraget eller ej 

spelar enligt Regeringsrätten ingen roll vid bedömningen om avdrag skall medges eller 
inte.  

Av domarna följer att det endast är efter RÅ 2009 ref. 13, mål nr 6511-07 samt mål nr 

7322-6 som de svenska reglerna är oförenliga med de EU-rättsliga och enligt vilka en 

ändring av koncernbidragsreglerna krävs. De andra domarna i vilka avdrag ej medges 
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anses de svenska reglerna vara förenliga med EU-rätten och proportionerliga till det ef-

tersträvade syftet. Någon anledning att ändra de svenska reglerna efter de övriga do-
marna finns således inte.  

Domen i X Holding BV kan ses som ett ytterligare förtydligande av de två föregående 

domarna från EU-domstolen. Det målet kan sägas fastställa att det måste röra sig om en 

definitiv förlust som inte på något vis kan beaktas för att avdrag skall medges för kon-

cernbidrag. Domen föranleder inte att de svenska reglerna behöver ändras eller att Re-
geringsrättens domar kan anses strida mot etableringsfriheten 
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5 Förslag till 35 a kap. IL 

5.1 Definition 

De inledande paragraferna i kapitlet har ingen direkt koppling till Regeringsrättens do-

mar, mer än vad som räknas in som utländska dotterbolag.  

Kriterierna för att ses som ett svenskt moderbolag enligt lagförslaget är liknande de som 

gäller enligt 35 kapitlet i inkomstskattelagen.
140

 Med svenskt moderbolag enligt 35 a 

kapitlet menas ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening, en svensk spar-

bank, en svensk stiftelse eller ideell förening som inte är undantagna från beskattning 

enligt 7 kapitlet inkomstskattelagen eller ett svenskt ömsesidigt försäkringsbolag och 

som äger minst 90 % av andelarna i ett utländskt dotterbolag.
141

 Investmentbolag och 

privatbostadsföretag kan inte vara moderbolag.
142

 

Med helägt utländskt dotterbolag menas ett utländskt bolag som hör hemma inom en 

EES-stat och motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svenskt ekonomisk förening och 

ägs av ett svenskt moderbolag.
143

 

Ett företag anses ha hemvist i den staten enligt vilken den statens nationella rätt företa-

get har sin skatterättsliga hemvist, om inte bolaget på grund av skatteavtal anses ha 

hemvist i en annan stat.
144

 

Företag som till stor del lyder under samma ledning eller där ett bolag äger ett annat bo-

lag, direkt eller indirekt eller har väsentligt inflytande över ett annat anses vara i intres-

segemenskap med varandra.
145

 

5.2 I vilka fall koncernavdrag kan medges 

Förutsättningarna för att avdrag skall medges för svenska moderbolag för förlust i hel-

ägda utländska dotterbolag har tydlig koppling till vad EU-domstolen uttalade i Marks 
& Spencer, vilket sedan utvecklades av Regeringsrätten.

146
 

För att avdrag skall medges måste förlusten till att börja med vara slutlig.
147

 Det vill 

säga att dotterbolaget skall ha likviderats och likvidationen skall vara klar.
148

 Moderbo-

laget skall ha ägt dotterbolaget under hela det beskattningsåret eller från dess att dotter-

bolaget började med sin verksamhet till dess att likvidationen avlutades. Avdrag får gö-

                                                
140

 Proposition 2009/10:194, s. 50 – 51.  

141 Proposition 2009/10:194, s. 55. 

142 Proposition 2009/10:194, s. 55. 

143 Proposition 2009/10:194, s. 51. 

144 Proposition 2009/10:194, s. 51. 

145 Proposition 2009/10:194, s. 51. 
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ras för det beskattningsår då likvidationen blev klar.
149

 Avdrag skall redovisas öppet i 

moderbolagets deklaration.
150

 Det likviderade dotterbolaget får inte under de tio föregå-

ende åren före likvidationens påbörjande eller innan likvidationens avslut ha överlåtit en 

väsentlig del av rörelsen till ett annat bolag i intressegemenskap.
151

 Denna regel kritise-

ras av lagrådet, eftersom det varken i Regeringsrättens domar eller i Marks & Spencer 

framkommer att en sådan inskränkning kan motiveras.
152

 Lagrådet anför att en sådan 

regel snarare kan ses som en inskränkning av etableringsfriheten.
153

 Det får inte heller 

finnas bolag i intressegemenskap med moderbolaget i den stat i vilken dotterbolaget hör 
hemma.

154
 

En förlust är slutlig bara om den inte har utnyttjats av dotterbolaget eller någon annan 

och inte kan utnyttjas av dotterbolaget eller någon annan i dotterbolagets hemviststat.
155

 

Denna regel är en klar ”inrättning” efter vad EU-domstolen definierar som en definitiv 

förlust.
156

 En förlust som inte kan beaktas av dotterbolaget i hemviststaten på grund av 

en nationell bestämmelse som inte tillåter att förlusten beaktas efter en viss tid är inte en 

slutlig förlust.
157

 Den regeln kom till uttryck i RÅ 2009 ref. 14 där Regeringsrätten an-

förde att det inte är en inskränkning av etableringsfriheten att inte medge avdrag för en 

förlust som inte längre kan beaktas på grund av en nationell skatteregel i en annan med-

lemsstat. Enligt lagrådet bör regeln ändras till att ”En förlust är slutlig om 1. den inte 

har kunnat utnyttjas och inte kan komma att utnyttjas av dotterföretaget eller av någon 

annan i den stat där dotterföretaget hör hemma, och  

2. skälet till att den inte kan utnyttjas av dotterföretaget inte är att det saknas en rättslig 
möjlighet till detta eller att denna möjlighet är begränsad i tiden.”

158
  

5.3 Koncernavdragets storlek 

Avdraget får inte vara större än förlusten i dotterbolaget var vid utgången av det sista 

hela beskattningsåret före likvidationen avslutades eller förlusten då likvidationen av-

slutades.
159

 Avdraget får inte vara större än moderbolagets positiva resultat före avdra-
get.

160
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155 Proposition 2009/10:194 s. 51. 

156 Marks & Spencer, punkt 55. 

157 Proposition 2009/10:194 s. 51. 

158 Proposition 2009/10:194 s. 60. 

159 Proposition 2009/10:194 s. 52. 

160 Proposition 2009/10:194 s. 52. 



 

 
25 

Enligt lagrådet bör moderbolagets resultat minskas med belopp motsvarande koncernbi-

drag som moderbolaget erhållit från dotterbolaget, om koncernbidraget fört med sig el-
ler ökat förlusten hos det givande bolaget.

161
 

Beloppet som får dras av skall räknas fram av den valutakurs som fastställs av Europe-

iska centralbanken den dagen då likvidationen avslutades och räknas om till svenska 
kronor.

162
 

Dotterbolagets resultat skall beräknas dels enligt de regler som gäller i den stat i vilken 

dotterbolaget har sin hemvist och dels som om dotterbolaget var ett svenskt aktiebo-

lag.
163

 Avdrag medges för det lägsta av dessa två belopp.
164

 Förlust i dotterbolaget som 

uppkom innan dotterbolaget blev helägt av moderbolaget skall räknas bort.
165

 

Om dotterbolaget inom tio år före likvidationen påbörjades eller innan likvidationen av-

slutades har fört över tillgångar under marknadsvärde, gett utdelning med avdragsrätt el-

ler på annat sätt överfört obeskattade värden till andra bolag i intressegemenskap skall 

förlusten minskas med motsvarande belopp.
166

 Lagrådet anförde att minskningen av 

värdena skall göras till den del de inte har beskattats.
167

 

Avdraget kan minskas i den mån en utländsk domstol eller myndighet fastställt att av-

drag medgetts med ett för högt belopp, i vilket fall moderbolaget i så fall skall ta upp 

mellanskillnaden för beskattning.
168

 Motsvarande gäller om avdrag gjorts med ett för 

lågt belopp, moderbolaget får då göra avdrag för den mellanskillnaden, så länge den inte 

är större än moderbolagets förlust.
169

 Här anförde lagrådet att moderbolaget inte skall 

behöva ta upp mellanskillnaden för beskattning förrän ”…då beslutet vunnit laga 

kraft.”
170

  

5.4 Sammanfattning med analys 

De inledande paragraferna i kapitlet behöver inte vidare förklaring. Bestämmelserna är 

snarlika de som gäller för koncernbidrag mellan svenska bolag. I enlighet med vad Re-

geringsrätten anförde i mål nr 1652-07 gäller avdragsrätten enbart i de fall dotterbolaget 

har sin hemvist inom en EES-stat, eftersom etableringsfriheten endast kan åberopas av 
medlemsstater. Denna begränsning blev dock kritiserad av ett antal remissinstanser.

171
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Kriterierna för att avdrag skall medges kan ses som en kodifiering av vad Regeringsrät-

ten kommer fram till i de tre målen där avdrag medgavs.
172

 Avdragsrätten skiljer sig 

mot de regler som gäller då båda bolagen i koncernen är skattskyldiga i Sverige på så 

vis att rätt till avdrag endast medges i de fall det rör som en slutlig förlust. Avdragsrätt 

medges inte för löpande förluster i utländska dotterbolag. I enlighet med Regeringsrät-

tens dom i RÅ 2009 ref. 14 förklaras att en förlust inte är slutlig bara för att den inte kan 

beaktas i dotterbolagets hemviststat. Avdraget måste precis som enligt de nuvarande 

reglerna redovisas öppet i taxeringen.  

Koncernbidrag mellan svenska bolag är inte begränsade i storlek.  Ett moderbolag kan 

dra av ett belopp större än vinsten i moderbolaget före avdrag. Här skiljer sig de nya 

reglerna genom att avdrag bara medges till ett belopp som motsvarar moderbolagets 

vinst före avdrag. Denna regels förenlighet med EU-rätten kan diskuteras, eftersom den 

diskriminerar utländska dotterbolag i förhållande till svenska dotterbolag.  

I Regeringsrättens domar saknas stöd för den regel som säger att dotterbolagets förlust 

ska minskas med motsvarande belopp som dotterbolaget fört över i form av obeskattade 

vinstmedel till andra bolag i intressegemenskap. Motsvarande regel finns inte medtaget 

i 35 kapitlet inkomstskattelagen. Anledningen till att bestämmelsen har tagits med är att 

dotterbolaget annars inte anses ha uttömt alla möjligheter till att kunna kvitta förlusten 
mot andra bolag i intressegemenskap.

173
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6 Analys 

Det märks att Regeringen i sitt förslag inte har önskat utöka möjligheten till koncernav-

drag i större mån än vad EU-domstolen och Regeringsrätten ansett nödvändigt.  

I Marks & Spencer anförs att en förlust är slutlig om det inte finns någon möjlighet för 

dotterbolaget eller någon utomstående att beakta förlusten för framtida beskattnings-

år.
174

 Mer än så sägs inte. Regeringsrätten tolkar sedan detta som att det måste röra sig 

om en definitiv förlust. Med definitiv förlust menar Regeringsrätten en avslutad likvida-

tion. Det faktum att ett bolag inte längre på grund av en nationell regel i en annan stat 

inte kan beakta förlusten ansågs inte utgöra en definitiv förlust. EU-domstolen har hit-

tills inte gjort någon prövning av om en nationell regel som inte tillåter att en förlust be-

aktas efter utgången av ett visst beskattningsår skall ses som en definitiv förlust eller 

inte. Intressant vore att se om EU-domstolen anser att en sådan förlust är att se som slut-

lig på samma vis som om bolaget är likviderat. De svenska reglerna kommer efter infö-

randet att bli förenliga med EU-rätten i de fall det rör sig om definitiva förluster i heläg-

da utländska dotterbolag. Frågan är dock om de svenska reglerna fortfarande kan inne-

bära en inskränkning i de fall det handlar om en förlust som inte kan beaktas efter ut-

gången av ett visst beskattningsår på grund av en nationell regel i en annan stat. Om en 

sådan förlust inte går att beakta efter utgången av ett visst år, varken av dotterbolaget el-

ler någon annan, på grund av regler i den staten bör förlusten enligt författaren ses som 

slutlig. Avdrag bör då medges efter vad som framkom i Marks & Spencer. Regerings-

rätten har i sin bedömning i RÅ 2009 ref. 13 utgått från i vilka fall en förlust i Sverige 

ses som definitiv. Efter vad som framkom i Marks & Spencer bör enligt författaren en 

förlust kunna ses som slutlig även om den inte är slutlig enlig svenskt rätt, om förlusten 

är slutlig enligt nationell rätt i den staten i vilken dotterbolaget har sin hemvist. Här får 

en prövning i så fall göras om risk för skatteundandragande kan föreligga, samt möjlig-
heten för att bolag kan välja i vilken stat de vill beakta förlusten.  

Enligt de svenska reglerna för koncernbidrag mellan bolag i Sverige finns ingen gräns 

för storleken på koncernbidraget. EU-domstolen säger ingenting om någon belopps-

gräns för avdragsrätt vid slutlig förlust. Enligt Regeringsrätten och propositionen kan 

inte avdrag medges med mer än moderbolagets vinst före avdrag för förlusten. I det fall 

ett svenskt dotterbolag likvideras tillåts avdrag göras till ett större belopp än moderbo-

lagets vinst. Författarens mening är att de svenska reglerna på denna punkt är omotive-
rade och innebär en diskriminering för utländska dotterbolag.  

Om dotterbolaget inom tio år före likvidationen har avyttrat obeskattade värden till 

andra bolag i intressegemenskap skall avdraget minskas med motsvarande belopp.
 175

 

Anledningen till denna regel är att dotterbolaget annars inte har uttömt möjligheten till 

kvittning.
176

 Det finns ingenting i Regeringsrättens domar som pekar på att denna regel 
behövs. 
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EU-domstolens avgörande i X Holding BV kom efter Regeringsrättens domar. Av det 

målet framkommer att de svenska reglerna om koncernbidrag som inte tillåter avdrag 
för koncernbidrag till systerbolag i en annan stat inte strider mot EU-rätten.  
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7 Slutsats av de nya reglernas förenlighet med EU-
rätten 

De nya reglerna om koncernavdrag som börjar gälla från och med den 1 juli 2010 är 

förenliga med de EU-rättsliga reglerna och kommer inte utgöra en inskränkning av eta-

bleringsfriheten enligt artikel 49 EUF. De nya reglerna följer vad EU-domstolen slog 

fast i Marks & Spencer, vilket också låg till grund för Regeringsrättens avgöranden. 

Svenska moderbolag kommer efter den 1 juli ha möjlighet att göra avdrag för definitiva 
förluster i helägda utländska dotterbolag.  

Det kommer emellertid efter införandet av de nya reglerna även fortsättningsvis finnas 

vissa skillnader för svenska moderbolags möjlighet att göra avdrag för förlust i helägda 

dotterbolag. Avdrag medges endast i de fall det rör sig om en definitiv förlust. Dotterbo-

laget skall med andra ord vara likviderat och likvidationen skall vara avslutad. Svenska 

moder- och dotterbolag kan löpande lämna koncernbidrag mellan varandra. Denna möj-

lighet finns inte för svenska moderbolag och utländska dotterbolag. EU-domstolen kon-

staterade i målet Oy AA att en sådan begränsning inte är en inskränkning av etablerings-

friheten, vilket gör att de svenska reglerna inte behöver ändras på den punkten.  
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