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Sammanfattning 

EU-rätten är överordnad svensk intern rätt, och det ligger på Sveriges ansvar att implemen-

tera EU-rättens domar och lagar så att de blir förenliga med EU-rätten. Fördelen med att 

lämna ifrån sig denna överordnad till unionen är bland annat den inre marknaden som fö-

religger i unionen.  

Problem uppstår dock när svensk lagstiftare går längre i sin tolkning av EU-rätten. In-

skränkningar får göras men de måste anses vara så pass motiverade att inskränkningen 

väger tyngre än önskan att upprätthålla friheten som ges av EU-rätten.  

I målet Cadbury Schweppes stadgas det att inskränkningar på etableringsfriheten får göras 

för att motverka konstlade upplägg som endast syftar till att undgå den nationella skatten. 

Ur målet sägs det att ett konstlat upplägg inte föreligger i de fallen det finns en verklig verk-

samhet och denna etablering i lågskattelandet är ekonomiskt motiverat. 

De svenska CFC-reglerna ser ut som så att huvudregeln är att föreligger det en etablering i 

ett land inom EES som har lägre bolagsskatt än 55 % av den svenska skatten så ska deläga-

ren till detta bolag beskattas för sin andel löpande i Sverige. Utfallet av Cadbury Schweppes 

har alltså inte gjorts till huvudregel, utan till ett undantag. Utöver att det i Sverige presume-

ras att bolaget är ett konstlat upplägg vilket uttryckligen förbjuds av EUD så har alltså den 

implementerats som kompletteringsregel, där svenska lagstiftaren ändrar innebörden av be-

greppet som ges av domen. 

Den svenska lagstiftaren har ändrat det ursprungliga ekonomiskt motiverad etablering, till 

att vara affärsmässigt motiverad. Begreppet är outrett men tillämpas på andra ställen i IL 

och ur detta finns vägledning att för att en etablering ska vara affärsmässigt så ska etable-

ringen vara motiverad genom sunda företagsekonomiska beslut som tagits av för att gynna 

ett normalt vinstdrivande företag. 
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Abstract 

EU law is superior to Swedish domestic law, and it is on Sweden's responsibility to imple-

ment the COJ judgments so that it becomes compatible with EU law. The advantage of the 

Union being superior is the internal market given the member states.  

However, problems arise when the Swedish legislature goes further in its interpretation of 

EU law. Restrictions can be imposed but it must be considered to be strongly motivated so 

the restriction outweighs the need to maintain the freedoms granted by EU law. In Cad-

bury Schweppes, the court states that restrictions on freedom of establishment may be 

done to counter artificial arrangements whose sole purpose is to evade the national tax. Its 

further stated that an artificial arrangement does not exist in those cases there is a real 

business, even through the establishment in the low-taxing country is economically justi-

fied.  

The Swedish CFC rules states that the general rule is that if an establishment in a country 

within the EEA, which have lower corporate tax than 55% of the Swedish tax, the share-

holder of this company is taxed on its current share in Sweden. The outcome of Cadbury 

Schweppes has not been made into a general rule, it became the exception. In addition to 

that in Sweden it is presumed that the company is an artificial arrangement that expressly 

are prohibited by the EUD, as well been implemented to supplement the rule, where the 

Swedish legislature changes the meaning of the term granted by the appeal.  

The Swedish legislature has amended the original economically motivated establishment, to 

be commercially motivated. The term is undefined, but applicable elsewhere in the In-

cometaxlaw and from this one can find that, for an establishment to be considered as 

commercially motivated the decisions to establish should be taken to promote normal prof-

it-making enterprises based upon commercially motivated decisions. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

CFC är en förkortning av Controlled foreign Corporation och är ett fenomen som härrör 

från USA på tidigt 1900-tal.1 Innebörden av att ett bolag omfattas av begreppet är att ett 

bolag drivs i ett lågbeskattat land men dess ägare är bosatta i ett annat. I Sverige regleras 

detta genom inkomstskattelagen(1999:1229) (IL) 39a kapitel. Innebörden av att omfattas av 

CFC-reglerna är att delägare i utländska bolag blir löpande beskattade för det utländska bo-

lagets inkomster under vissa förutsättningar.2 

I ett försök att undkomma beskattning har bolag startats i så kallade skatteparadis där bo-

lagsskatten är låg eller obefintlig. Svensk lagstiftning definierar ett land vara av sådan natur 

när dess skattesats inte uppgår 55 % av den svenska bolagsskatten (0,55 x 26,3%) 14,5%.3 

Utan nämnda lagstiftning vore det enda sättet att beskatta dessa individer som är hemma-

hörande i Sverige att beskatta eventuell utdelning. Detta så till vida den inte är näringsbe-

tingad då sådan inkomst inte är beskattningsbar enligt svensk rätt.4 Detta leder till att lite till 

ingen utdelning sker tillbaka till moderbolaget och Sverige blir utan skatteintäkt. 

Uttrycket som görs gällande i EUDs praxis är ifall bolaget har en verklig ekonomisk etable-

ring bör det ses som tillräckligt för att undkomma beskattning. Svenska lagstiftaren gör en 

vidare tolkning av restriktionen, genom att tillägga att denna verkliga etablering måste vara 

affärsmässigt motiverad. Någon faktiskt definition av detta begrepp görs inte, utan endast 

exemplifieringar på omständigheter som är att anses som verkligt affärsmässigt motiverade 

etableringar.5 

Huvudregeln är att ifall bolaget drivs i ett lågskatteland och delägaren är bosatt i Sverige, 

ska ägarens vinst i bolaget beskattas i Sverige. Detta har enligt EU-rätten ansetts vara hind-

rande av den fria rörligheten, och undantag från huvudregeln har därav vuxit fram.  

                                                        
1 Wenehed, 2000 s 18. 

2 Wenehed, 2000 s 18. 

3 IL 39a kap. 5 §. 

4 IL 24 kap. 13 § p 5. 

5 IL 39a kap. 7a § tredje stycket. 
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Kompletteringsregeln som är en följd av Europadomstolens (EUD) praxis återfinns i IL 

39a kap. 7§, där görs undantag för bolag i den vita listan från beskattning och i 7a § undan-

tas bolag hemmahörande inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) från be-

skattning ifall bolaget har en verklig etablering i landet och att denna etablering är att ses 

som affärsmässigt motiverat.6 I paragrafens andra stycke ges det en inte uttömmande lista 

över förslag när ett bolag bör anses vara verkligt etablerad i landet och detta då är affärs-

mässigt motiverat. Problemet uppstår då det saknas en definition på vad som menas med 

affärsmässigt motiverad verksamhet. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med kandidatuppsatsen är att utreda vad uttrycket affärsmässigt motiverad vid till-

lämpning av CFC-lagstiftning innebär och dess förenlighet med EU-rätten.  

För att avgränsa arbetet kommer endast IL 39a kap. 7 och 7a §§ att utredas. Övrig CFC-

lagstiftning förklaras i korthet för ökad förståelse för läsaren. Europeisk CFC-lagstiftning 

kommer inte att utredas. Uppsatsen kommer heller inte att behandla varken lagstiftningen 

eller problematiken med dubbelbeskattningsavtal som dock är en central del av den inter-

nationella skatterätten men i behovet av att avgränsa sig lämnas detta område orört.  

EU-rätten som kommer att förklaras avgränsas till syftet med EU-rätten och etableringsfri-

heten  

1.3 Metod och material 

För att söka svar på frågan med denna uppsats kommer en traditionell juridisk metod att 

tillämpas.7 Materialet bestå dels av svenska rättskällor, och dels av EU-rättens. Nationella 

rättskällor som tillämpas är lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin, när inte svar finns i 

lag kommer förarbeten och praxis att beaktas, rättskällevärdet de två sinsemellan är stridigt 

men i detta arbete ges förarbeten företräde framför praxis. Utöver detta kommer rättsve-

tenskapliga artiklar att bearbetas, då dessa bör ses som relevanta för att skapa sig en förstå-

else kring begreppet. Från EU-rätten kommer rättskällorna bestå av Fördraget om europe-

iska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och EUD-praxis. General advocates uttalande 

har inget rättskällevärde men för att ge en klar bild av hur EUD resonerat har General ad-

                                                        
6 IL 39a kap. 7a §. 

7 Lehrberg, 2006 s. 18-19. 
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vocates uttalande framlagts. EU-rätten som är överordnad svensk rätt ska ges företräde vid 

eventuella konflikter lagarna emellan, då det fastställs av diverse EUD praxis. 

I arbetet kommer en deskriptiv metod att användas för att beskriva gällande rätt, för att se-

dan avslutas arbetet med en komparativ metod där jag jämför EU-rätten och Svensk rätt.8 

                                                        
8 Med komparativ metod menar jag endast jämförelse inom skatterätten mellan EU-rätten och svensk intern 

rätt. 
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2 EU-lagstiftning 

2.1 Bakgrund 

Vid tolkning av EU-rättens etableringsfrihet ska den nationella lagstiftaren göra en extensiv 

tolkning i ljuset av EU-rättens syfte och dess ordalydelse.9 Denna tolkning kallas EU-

konform och härstammar från Von Colson målet för att sedan kompletteras i Marleasing må-

let.10 Detta leder till att EUD kräver EU-konform vid tolkning gjorda av nationell domstol 

samt nationell skattemyndighet.11 

I Sverige tillämpas en dualistisk princip vid tillämpning av internationella avtal.12 Med detta 

menas att internationella överenskommelser inte blir en del av den Svenska rätten först den 

införlivas i den interna rätten antingen genom inkorporation eller transformation. EU-

rätten inkorporeras genom implementering av det internationella avtalet i svensk lagstift-

ning. Medan en transformation görs då lagstiftning stiftas med innehåll som tillgodoser den 

internationella överenskommelsens krav.13  

Medlemsstaternas suveränitet begränsas genom EUDs praxis som gör EU-rätten överord-

nad svensk rätt.14 EUD förtydligar dess överordnat över nationella författningar och grund-

lagar i dess rättspraxis.15  

Antagligen var inte EUF-fördraget ursprungligen tänkt att hantera medlemsstaternas fiskala 

hinder för den fria rörligheten.16 Uppfattningen hos medlemsstaterna var troligen att för-

draget inte inkräktade på deras egen skattesuveränitet. 17 Detta vara fel, då EUD i avoir fis-

                                                        
9 Mål 14/83, Von Colson och Kamann mot Land Nordrhein Westfalen REG [1984] s 577. p. 26.  

10 Mål C-106/89 Marleasing SA mot Comercial Internacional de Alimentacion SA. REG [1990] s. 575. 

11 Ståhl, 2011 s. 37. 

12 Bernitz, 2007 s. 71. 

13 Bernitz, 2007 s. 71. 

14 Mål 6/64, Flamino Costa mot. E.N.E.L., REG [1964] s. 585. 

15 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Fut-
termittel. REG [1970] s. 241. 

16 Ståhl, 2011 s. 70. 

17 Ståhl, 2011 s. 70. 
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cal-målet fastställde att skatteregler som utgjorde ett hinder för etableringsfriheten var an-

gripbara med hjälp av EUF-fördraget.18 

2.2 EES avtalet  

EES avtalet är ett avtal mellan Unionsstaterna samt Norge, Island och Lichtenstein som 

förbinder de tre sistnämnda staterna att följa EUs handels- och konkurrensrelaterade regler. 

Initialt ska bestämmelserna om fri rörlighet i EES-avtalet tolkas på samma sätt som mot-

svarande regler tolkas i EUF-fördraget, dock föreligger det enligt praxis i vissa fall större 

möjligheter till att rättfärdiga hindrande regler mot den fria rörligheten med länder utanför 

EU.19 

2.3 Etableringsfriheten 

För att upprätthålla den inre marknaden ges medborgarna i medlemsstaterna fyra grundläg-

gande friheter.20 Etableringsfriheten som är den friheten som blir tillämplig när fysiska och 

juridiska personer önskar att etablera sig i en annan medlemsstat, och är därav den friheten 

som berörs av arbetet. Etableringsfriheten inom unionen återfinns i artikel 49 i EUF-

fördraget, och har direkt effekt på nationell domstol, med direkt effekt menas att EU-

lagstiftningen är direkt tillämplig för medlemmarna inom unionen, det vill säga personer 

bosatta i en medlemsstat berättigas att åberopa denna lagstiftning i nationell eller europeisk 

domstol.21 Artikel 49 stadgar följande: 

Inom ramen för nedanstående bestämmelser ska inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt 

etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta förbud ska även omfatta inskränk-

ningar för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer 

eller dotterbolag. 

Etableringsfriheten ska innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt att 

bilda och driva företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 54 andra stycket, på de villkor som eta-

                                                        
18 Mål 270/83, Commission of the European Communities v. France, REG [1986] s. 389. p. 28. (Avoir Fiscal) 

19 Ståhl, 2011 s. 71. 

20 Fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och personer. I fri rörlighet för personer inkluderas: Etableringsfri-
heten, Fri rörlighet för arbetstagare, fri rörlighet för EU-medborgare. 

21 EUF-fördraget artikel 49, Ståhl, 2011 s. 71. 
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bleringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om inte annat framgår av bestämmelserna i 

kapitlet om kapital. 

2.4 Hinder för etableringsfriheten 

Skatteregler som hindrar etableringsfriheten återfinns framför allt på den direkta beskatt-

nings22 område, och kan förekomma i både hemstaten23 samt verksamhetsstaten24.25 An-

tingen att nationella skattereglerna stänger ute annan medlemsstats juridiska personer från 

etablering i landet, eller att de låser inne inhemska juridiska personerna från etablering i an-

nan medlemsstat.26 

Sådan diskriminering kan ske antingen genom en öppen eller dold diskriminering samt ge-

nom icke diskriminerande restriktioner. Öppen diskriminering är sådana regler som olika-

behandlar personer på grund av nationalitet medan den dolda diskrimineringen olikabe-

handlar personer med hemvist i olika medlemsstater.27 EUD har ansett att utöver diskrimi-

neringar kan olika fördragsstridiga regler ses som otillåtna då de anses hindra eller in-

skränka etableringsfriheten utan att just kategoriseras som diskriminerande (icke diskrimi-

nerande restriktioner).28 För att en regel ska ses som hinder för etableringsfriheten krävs 

det att den aktuella skatteregeln negativt särbehandlar gränsöverskridande transaktioner.29 

                                                        
22 Påhlsson, 2004 s. 11. 

23 Med hemviststat menas den stat där personen har sin ursprungliga hemvist. Ståhl, 2011 s. 103. 

24 Med verksamhetsstat menas den stat där person utnyttjar rätten till fri rörlighet genom t.ex. en etablering. 
Ståhl s.103. 

25 Ståhl, 2011 s. 103. 

26 Ståhl, 2011 s. 103. 

27 Ståhl, 2011 s. 106. 

28 Ståhl, 2011 s. 150. 

29 Ståhl, 2011 s. 175. 
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2.5 Rättfärdigande grunder för inskränkningar i etableringsfri-

heten 

Rättfärdigande av öppen diskriminering kan endast ske ifall det bakomliggande skälet för 

rättfärdigandetalan är angivet uttryckligen i EUF-fördraget.30 De grunder som kan rättfär-

diga en öppen diskriminering är allmän ordning, säkerhet och hälsa.31 

Rättfärdigande av dold diskriminering samt hinder eller inskränkningar av den fria rörlig-

heten som inte definieras som diskriminerande, kan rättfärdigas genom den så kallade 

”Rule of reason” eller förnuftighets test som den kallas i svenska termer.32 Testet har vuxit 

fram genom EUDs praxis, och i Mål C-55/94 Gebhard formuleras den på följande sätt: 

Det framgår emellertid av domstolens rättspraxis att nationella åtgärder som kan hindra eller göra det 

mindre attraktivt att utöva de grundläggande friheter som garanteras av fördraget skall uppfylla fyra förut-

sättningar. 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 eftersträvas genom dem och de skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

denna målsättning.33 

Det stadgas att en inskränkning i etableringsfriheten kan motiveras med hänsyn till ett 

trängande allmänintresse. Med detta menas att det nationella intresset i att bryta mot etable-

ringsfriheten väger tyngre än intresset att upprätthålla den fria rörligheten.34 Det har i 

EUDs praxis vuxit fram olika allmänintressen för medlemsstaterna som både förkastats 

och godtagits. De grunder som avfärdats är t.ex. en medlemsstats önskan att skydda sin 

skattebas och förhindra förlust av skatteinkomst. Detta har inte ansetts vara av sådan tyngd 

att det väger upp intresset att bevara den fria rörligheten.35 Ett allmänintresse som däremot 

anses väga upp intresset att bevara den fria rörligheten är dock medlemsstatens önskan att 

undvika skatteflykt, men detta är endast tillåtet när det är frågan om rent konstlade upplägg 

                                                        
30 Mål C-311/97, Royal Bank of Scotland plc mot Elliniko Dimosio, REG [1999] s. I-2651, p. 32. 

31 EUF-fördraget artikel 52. 

32 Ståhl, 2011 s. 150. 

33 C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Mi-lano, REG [1995] 
s. I-4165. p. 37. 

34 Ståhl, 2011 s. 150. 

35 Ståhl, 2011 s. 151. 
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i lågskatteländer, denna rättfärdigandegrund utvecklas bland annat genom mål C-196/04 

Cadbury Schweppes och mål C-524/04 Thin Cap Group Litigation.36 

                                                        
36 Utöver skatteflykt anses bland annat ”Effektiv skattekontroll och skatteuppbörd”, “skattesystemets inre 

sammanhang” och ”territorialitetsprincipen” vara rättfärdigandegrunder som accepterats av EUD, Ståhl, 
2011 s. 152-169. 
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3  Cadbury Schweppes  

3.1 Omständigheter i målet 

Cadbury Schweppes plc (CS) är moderbolaget i Cadbury Schweppes koncernen. CS är 

hemmahörande i Storbritannien men koncernen bestod vid tiden av bolag representerande 

i andra medlemsstater samt tredje länder. I koncernen fanns bland annat dotterbolag eta-

blerade i Irland, Cadbury Schweppes Treasury Services (CSTS) och Cadbury Schweppes 

Treasury International (CSTI) dessa ägs indirekt av CS via en kedja av dotterbolag.37 

CSTS och CSTI var bolag hemmahörande inom International Financial Service Center 

(IFSC) i Dublin, och deras verksamhet bestod i att anskaffa och att tillhanda hålla detta lå-

nade kapital till dotterbolag inom koncernen.38 Skattesatsen inom IFSC var vid tidpunkten 

endast 10 %.39 Syftet med etableringen inom IFSC var ostridigt, att vinsterna från den in-

terna finansieringsverksamheten i koncernen skulle omfattas av IFSCs skattelagstiftning.40  

Dessa vinster beskattades på en lägre beskattningsnivå41enligt brittisk CFC-reglerna. Vins-

ter av denna natur var föremål för brittisk CFC-beskattning då inga av de tillgängliga villko-

ren för att undgå CFC-beskattning som gavs enligt den brittiska CFC-lagstiftningen kunde 

tillämpas på bolagen.42  

Frågan som ställdes till EUD var huruvida etableringsfriheten i artiklarna 49 EUF, 56 EUF 

och 63 EUF (dåvarande 43 EGF, 49 EGF, 56 EGF) utgjorde sådant hinder för nationell 

CFC-lagstiftning i vilket det föreskrivs att moderbolag ska beskattas under vissa omstän-

digheter för vinster som genererats i ett CFC-bolag.  

                                                        
37 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes plc och Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot Commissioners of Inland 

Revenue, REG [2006], s. I-7995, p. 13. 

38 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 15. 

39 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 14. 

40 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 18. 

41 Det vill säga mindre än ¾-delar av den skatt som hade erlagts i Storbritannien. Mål C–196/04 Cad-
bury Schweppes p. 7.  

42 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 19. 
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3.2 Advocate-General 

Advocate-General utredde de objektiva omständigheterna som förslagits av kommissionen 

och Förenade kungariket för att säkerställa att en verklig ekonomisk etablering föreligger. 

Vid kontrollen av de objektiva omständigheterna för om en etablering är verklig eller end-

ast ett konstlat upplägg, visar Advocate-General på tre kriterier som är av intresse att kolla 

på. 

Dessa är dotterbolagets fysiska närvaro i verksamhetslandet, finns det lokaler, personal etc. 

för att driva den verksamheten som ska föreligga.43 Det verkliga innehållet i den verksam-

het som bedrivs av dotterbolaget, finns den kompetens som är nödvändig för att denna 

verksamhet kan föreligga? Är det endast så att dotterbolaget fungerar som ett verktyg för 

att utföra order åt moderbolaget, utan något självständigt beslutsfattande kan det vara fråga 

om en rent fiktiv konstruktion för att undgå den skatt som skulle erlagds i medlemsstaten.44 

Till sist det ekonomiska värdet av denna verksamhet i förhållande till moderbolaget, bola-

get ska ge ett mervärde45 för koncernen.46 Advocate-General anser att det ska föreligga en 

ökning i verksamhetens resultat för att ge en objektiv omständighet som kan göra det möj-

ligt att säkerställa att det inte är ett konstlat upplägg.47 

3.3 Domen 

Utgången i Cadbury Schweppes fallet var att de brittiska CFC-reglerna utgjorde ett hinder 

mot etableringsfriheten då de skapade en skattemässig nackdel för det i landet hemmahö-

rande bolaget på vilken CFC-lagstiftningen var tillämplig.48 För att en sådan restriktion som 

inskränker på etableringsfriheten ska vara rättfärdigad krävs det att den är motiverad ge-

nom tvingande hänsyn till allmänintresset, detta kan anses uppfyllt bland annat vid skatte-

                                                        
43 C-196/04, Förslag till avgörande av generaladvokat Léger den 2 maj 2006. Cadbury Schweppes plc och 

Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot Commissioners of Inland Revenue, REG [2006] s. I-7995. p. 112. 

44 Advocate-General förslag till avgörande i Mål C–196/04 Cadbury Schweppes, p. 113. 

45 Definition enligt National encyklopedin – Mervärde, ökning av värdet, i marxistisk ekonomisk teori den 
vinst som kapitalägaren anses erhålla genom exploatering av arbetskraften; värde av arbetsresultatet utöver 
arbetslönen. 

46 Advocate-General förslag till avgörande i Mål C–196/04 Cadbury Schweppes, p. 114. 

47 Advocate-General förslag till avgörande i Mål C–196/04 Cadbury Schweppes, p. 114. 

48 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 45. 
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flykt samt att denna inskränkning säkerställer att det eftersträvande ändamålet uppnås och 

att inskränkningen inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet.49  

Att ett i landet hemmahörande bolag skaffar en sekundär etablering i en annan medlems-

stat, kan inte grunda för att en presumtion om skattebedrägeri, och därav motivera en åt-

gärd som medför ett åsidosättande av de grundläggande friheterna som garanteras av för-

draget.50 Men att delägaren ska ges tillfälle att lägga fram omständigheter som påvisar det 

verkliga skälet till etableringen i lågskattelandet.51 

I fallet förelåg det inget allmänintresse av att CFC-beskatta Cadbury Schweppes och endast 

den omständigheten att bolaget etablerat sig i en annan medlemsstat som förvisso var ett 

lågskatteland inte i sig kunde motivera en inskränkning i etableringsfriheten.  

Domstolen fann att en restriktion kan bryta mot etableringsfriheten och vara motiverad om 

denna restriktion specifikt avser rent konstlade upplägg som görs i syfte att kringgå lagstift-

ningen.52 Ett konstlat upplägg föreligger i de fallen där etableringar i lågskatteländer saknar 

ekonomisk förankring och enbart skapas för att undvika skatt som i normala förhållanden 

skulle ha erlagds för vinsten som bedrivs i verksamheten till ursprungslandet.53  

Angående begreppet etablering i fördragets mening om etableringsfrihet i avseende integ-

ration i värdstaten uttalar EUD ”att det ska föreligga en faktiskt bedriven ekonomisk verk-

samhet via ett fast driftställe i den staten för obestämd tid”, detta leder till att för att ett bo-

lag ska anses etablerad ska det bedrivas en faktisk ekonomisk verksamhet i staten.54  

Att det endast är rent konstlade upplägg som anses otillåtna, är för att möjliggöra för med-

borgare i medlemsstaterna att inrätta sekundära etableringar, och driva sin verksamhet i 

andra medlemsstater, och då främja det ekonomiska och sociala utbytet.55 

Utöver denna subjektiva omständighet, krävs det även att objektiva omständigheter som 

styrker att verksamheten inte är av ett konstlat upplägg, och att dessa kan kontrolleras av 

                                                        
49 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 47. 

50 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 50. 

51 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 70. 

52 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 51. 

53 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 55. 

54 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 54. 

55 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 53. 
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utomstående. Dessa omständigheter skulle kunna vara ifall det finns någon fysisk verksam-

het i form av lokaler, personal och utrustning.56  

                                                        
56 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 64, 67. 
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4 Svenska CFC-regler 

4.1 Förutsättningar för tillämpning av CFC-Beskattning 

Sverige saknar beskattningsrätt på utländska bolag då dessa normalt är skattesubjekt i staten 

där verksamheten bedrivs, utländska bolag är att ses som begränsat skattskyldiga i landet 

och endast skattskyldiga för inkomster som är hänförliga till landet.57 I de fallen delägare är 

hemmahörande i riket har dock beskattning skett löpande på delägarnas vinster i dessa bo-

lag. Detta har ansetts vara ett hinder mot etableringsfriheten, och i ett försök att reglera 

detta har CFC-lagstiftningen i 39a kapitlet omarbetats. 

IL 39a kap. 2 § stadgar att om en delägare i en utländsk juridisk person, vid utgången av be-

skattningsåret innehar andelar motsvarande minst 25 % i den utländska juridiska personens 

kapital eller röster, direkt eller indirekt, är denna delägare att ses som skattskyldig i Sverige. 

Indirekt ägande innebär att delägaren befogar över andelarna antigenen genom en annan 

juridisk person eller att de innehas eller kontrolleras av personer i intressegemenskap med 

delägaren. Denna regel har tillkommit på senare år. Detta då delägaren kunnat placera ett 

utländskt holding bolag mellan den svenska delägaren och det CFC- bolaget och då undgå 

beskattning.58 

I IL 39a kap. 3 § stadgas vad som menas med andra paragrafens definition av indirekt 

ägande genom intressegemenskap. En sådan gemenskap anses föreligga ifall två personer 

är;  

1. personerna är moderföretag och dotterföretag eller står under i huvudsak gemensam ledning, 

2. personerna är juridiska personer och den ena personen direkt eller indirekt innehar eller kontrolle-

rar minst 50 procent av kapitalet eller rösterna i den andra personen, 

3. den ena personen är en fysisk person och den andra en juridisk person vars kapital eller röster di-

rekt eller indirekt innehas eller kontrolleras till minst 50 procent av den fysiska personen, eller 

4. Personerna är närstående.  

                                                        
57 IL 6 kap. 7, 11 §§. 

58 Andersson, 2011 s. 1183.  
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4.2 Huvudregeln 

Huvudregel att CFC-beskattning ska erläggas stadgas i IL 39a kap. 5 § första stycket: Netto-

inkomsten hos en utländsk juridisk person ska anses som lågbeskattad ifall den inte beskattas eller be-

skattats lindrigare än den beskattning som skulle ha skett i Sverige om 55 % av denna inkomst utgjort ett 

överskott av näringsverksamhet för ett svenskt aktiebolag som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige. 

En skattskyldig som har andelar i en sådan person ska anses som delägare i en utländsk juridisk person 

med lågbeskattade inkomster. 

Det ska göras en fiktiv svensk skatteberäkning på den juridiska personens nettoinkomst i 

enlighet med gällande svenska regler för ett aktiebolag med motsvarande verksamhet i Sve-

rige.59 Det har ansetts vara av vikt att vid fastställande av ifall den utländska bolagsskatten 

är att anses som lågbeskattad, återkoppla till den Svenska bolagsskatten.60 Detta leder till att 

huvudregeln i svensk rätt är att ifall den utländska bolagsskatten är lägre än (0,55 x 26,3%61) 

14,5%, föreligger det ett skatteanspråk på den svenska delägaren i det utländska bolaget för 

dess nettoinkomst under beskattningsåret.62 Det framgår vidare av IL 39a kap. 5 § andra 

stycket att CFC-beskattningen endast är tillämplig på utländska bolag med ett positivt net-

toresultat. 

4.3 Kompletteringsregeln 

Att en inkomst kan undgå CFC-beskattning även fast den faller in under huvudregeln 

framgår av IL 39a kap. 7 § första stycket, detta ifall den utländska juridiska personen är 

hemmahörande och skattskyldig i ett av länderna som anges i bilagan till IL 39a.  Denna re-

gel är positiv för bolagen, det vill säga den kan endast tillämpas om den genererar ett gynn-

sammare utfall än huvudregeln, och kan därav aldrig sätta bolaget i en sämre sits än till-

lämpning av huvudregeln.63   

                                                        
59 Andersson, 2011 s. 1187-1188. 

60 Prop. 2003/04:10 s. 63. 

61IL 65 kap. 10 §. 

62 Andersson, 2011 s. 1188. 

63 Andersson, 2011 s. 1190. 
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4.4 Bilaga 39a ”Vita listan” 

Bilagan är uppdelad i världsdelarna Afrika, Amerika, Asien, Europa och Oceanien. Listan 

innehåller två metoder för att ange ”vita” och ”gråa” skatteregimer. Vita är accepterade och 

de gråa skatteregimerna är sådana som potentiellt skulle kunna undantas från komplette-

ringsregeln och personerna med andelar i bolag etablerade i dessa länder blir där av CFC 

beskattade. 64  

I Afrika, Asien och Europa presumeras beskattningen vara acceptabel och är därav att ses 

som ”vita”. De länder och inkomster som nämns i listan till dessa vita världsdelar är därför 

undantag och att ses som ”gråa” vilket leder till att personer med andelar i dessa gråa länder 

potentiellt kan komma att CFC-beskattas.65 I Amerika och Oceanien presumeras motsat-

sen, det vill säga skattesatsen är inte acceptabel förutom i särskilt angivna stater och in-

komster.66 Dessa världsdelar är därav gråa men dess lista innehåller vita undantagna in-

komster och länder. 

4.5 Den nya kompletteringsregeln 

Kompletteringsregeln i IL 39a kap. 7a§ kommer som en följd av EUDs dom i Cadbury 

Schweppes målet. Av domen inskränks medlemsländerna i sin tillämpning av CFC-

lagstiftning, att endast användas vid omständigheter när det utländska bolaget drivs i låg-

skattelandet genom konstlade upplägg för att undvika den nationella skatten.67 Regeln un-

dantar nettoinkomster från beskattning även om de enligt huvudregeln i 5§ är lågbeskattad 

och att undantaget i 7§ inte är tillämpligt. Det leder enligt 7a§ första stycket till att landet 

där inkomster kommer ifrån inte omfattas av något av undantagen på listan så ska en in-

komst hos en utländsk juridisk person som hör hemma inom EES inte anses som lågbe-

skattad om den utländska juridiska personen i den stat där den hör hemma utövar en verk-

lig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs. 

Vidare ges i IL 39a kap. 7a § andra stycket tre icke uttömmande förutsättningar som särskilt 

bör beaktas vid prövning om första stycket är uppfyllt, det vill säga om det föreligger en 

                                                        
64 Dahlberg, 2007 s. 136. 

65 Källqvist, 2007 s. 96. 

66 Dahlberg, 2007 s. 136. 

67 Prop. 2007/08:16 s. 12. 
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verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs. Det som prö-

vas är: 

1. Om den utländska juridiska personen har egna resurser i den stat där den hör hemma i form av 

lokaler och utrustning i den utsträckning som är nödvändig för dess verksamhet. 

2. Om den utländska juridiska personen har egna resurser i den stat där den hör hemma i form av 

personal med den kompetens som är nödvändig för att självständigt bedriva verksamheten, och 

3. Den utländska juridiska personens personal självständigt fattar beslut i den löpande verksamhet-

en. 

Regeln är en anpassning till EU-rätten för att inte inskränka etableringsfriheten som före-

ligger inom unionen, efter att EUD funnit att CFC-regler kan vara av sådan natur, det vill 

säga inskränkande. En följd av detta har varit att flertalet medlemsländer inom EES har 

omarbetat sina CFC regler.68 

Paragrafens första stycke är en komplettering till huvudregeln i 5§ som innebär att ut-

ländska juridiska personer inom EES inte CFC-beskattas ifall delägaren kan visa att en fak-

tisk verksamhet som är affärsmässigt motiverad föreligger i lågskattelandet. Det föreligger 

en omvänd bevisbörda. Denna omvända bevisbörda har av regeringen ansetts varit motive-

rad då det ter sig naturligt att den skattskyldiga delägaren har lättare än skatteverket att visa 

att dennes etablering i landet är affärsmässigt motiverad, samt att det är en undantagsregel 

vilket enligt regeringen bör rättfärdiga detta.69  

Att det föreligger en terminologisk skillnad mellan EU-domstolens dom och svensk lag-

stiftning är enligt regeringen inte av vikt, avgörande är istället att de fastslagna principerna 

återspeglas i den nationella lagstiftningen.70 Andra stycket ger som sagt uttryck för hur 

verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs genom att 

stadga tre objektiva omständigheter som ska utredas i de fallen delägaren ska visa att en 

verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet drivs. Dessa objektiva 

rekvisit är en tolkning av domstolens utlåtande i domens 67 artikel, [...]grundas på objektiva 

                                                        
68 Prop. 2007/08:16 s. 15. 

69 Prop. 2007/08:16 s. 17-18. 

70 Prop. 2007/08:16 s. 19. 
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omständigheter som kan kontrolleras av utomstående, däribland i vilken grad CFC-bolaget existerar fy-

siskt i form av lokaler, personal och utrustning.71  

                                                        
71 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 67. 
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5 Affärsmässigt motiverad 

5.1 EUDs definition  

Det framgår av Cadbury Schweppes domen att en etablering i lågskatteland inte behöver 

vara affärsmässigt motiverad för att undgå beskattning. Istället fastställs det att inskränk-

ningar i etableringsfriheten får göras endast när etableringen är ett konstlat upplägg för att 

undgå beskattning i landet där bolaget är hemmahörande. Föreligger det en faktisk ekono-

misk verksamhet i landet eller att CFC-bolaget bedriver kommersiell verksamhet föreligger 

det inget konstlat upplägg, oavsett om det finns skattemässiga fördelar till etableringen. 72 

I fallet ges det en definition av hur ordet etablering ska tolkas i fördragets bestämmelser. 

Med etablering avseende integration i världsstaten menas en faktiskt bedriven ekonomisk 

verksamhet via ett fast driftställe i denna stat på obestämd framtid i medlemsstaten.73 

Föreligger det ingen ekonomisk förankring i etableringen, eller att etableringen inte är att 

anse som en faktisk bedriven ekonomisk verksamhet via ett fast driftställe på obestämd 

framtid, får inskränkningar i etableringsfriheten göras. Det fasta driftstället är definierat i IL 

2 kap. 29 § som en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt el-

ler delvis bedrivs. En extensiv lista på vad som särskilt innefattas med fast driftställe ges 

även i paragrafen där bland annat plats för företagsledning, filial, kontor, fabrik och verk-

stad ska utgöra ett fast driftställe. 

5.2 Svensk motivering till affärsmässigt motiverad 

Delägare i utländska juridiska personer ska för att undgå CFC-beskattning visa att deras 

etablering i det lågbeskattade landet är affärsmässigt motiverad. Innebörden av detta be-

grepp är oklart. Regeringen motiverar vidare tillämpningen av affärsmässigt motiverad med 

att uttrycket nämns sedan tidigare i IL och i och med detta överensstämmer med etablerad 

terminologi.74 Konstlat upplägg som ursprungligen tillämpas är inte ett etablerat begrepp 

                                                        
72 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 61. 

73 Mål C–196/04 Cadbury Schweppes p. 54. 

74 Prop. 2007/08:16 s. 20. 
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och det har av regeringens avsikt att tillämpa ett utryck som innehållsmässigt motsvarar 

detta uttryck, eller snarare innehållsmässigt motsvarar motsatsen till konstlat upplägg.75 

Vägledning för tillämpning av begreppet har två rättsfall varit av särskild vikt enligt rege-

ringen.76 I mål C-534/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation77 uttalade EU-

domstolen att koncerninterna lån som inte motsvarar marknadsmässiga villkor är ett sådan 

objektiv omständighet som kan verifieras av utomstående för att avgöra ifall en transaktion 

utgör ett konstlat upplägg i syfte att undgå den nationella lagstiftningen.78 Domstolen speci-

ficerar även när en inskränkning i etableringsfriheten kan ske. En inskränkning anses moti-

verad om den hindrar beteenden som består i att iscensätta konstlade upplägg som inte har 

någon ekonomisk förankring och som arrangeras i syfte att undvika skatt som normalt ska 

betalas på den vinst som genererats i verksamhet som bedrivs inom det nationella territo-

riet.79 

Sambandet mellan konstlade upplägg och avsaknaden av affärsmässigt skäl förtydligas även 

i mål C-231/05 Oy AA80, där domstolen uttalade att ageranden som består i att skapa 

konstlade upplägg, som inte är affärsmässiga, i syfte att undgå beskattning som genererats i 

verksamheten som bedrivits inom det nationella territoriet som normalt skulle erlagts.81  

CFC-regler inom unionen och EES har ofta enligt regeringen olika syften och väsentliga 

skillnader vad gäller systematik och terminologi, vilket leder till ändringar som gjorts i reg-

lerna för att anpassa sig till EU-rätten skiljer sig avsevärt åt mellan länderna.82 Vilket gör det 

svårt att få till en universell regel som tillämpas lika inom hela unionen. Jämförelse mellan 

                                                        
75 Prop. 2007/08:16 s. 29. 

76 Prop. 2007/8:16 s. 19-20. 

77 I mål C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation mot Commissioners of Inland Revenue, 

REG [2007], s. I-02107. 

78 Mål C-534/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation p. 81. 

79 Mål C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation p. 74. 

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

81 Mål C-231/05 Oy AA, p. 62. 

82 Prop. 2007/08:16 s. 15. 
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olika regelsystem inom unionen för att hitta förslag till ändring av CFC-lagstiftningen blir 

då svår att göra.83  

Det bör tilläggas att regeringens val att använda en annan terminologi har ifrågasatts av 

flertalet instanser samt anses enligt lagrådet ansetts vara ett betydligt strängare krav än det 

som ställs av EUD i Cadbury Schweppes målet.84 

5.3 Affärsmässighet i IL 

5.3.1 Bakgrund 

Begreppet affärsmässigt motiverat, affärsmässig grund eller affärsmässigt samband är som 

regeringen nämnde i propositionen85 en etablerad terminologi i IL.86 Denna del är en fiktiv 

jämförelse av begreppet då det enligt legalitetsprincipen är förbjudet att göra analogier 

inom skatterätten. Legalitetsprincipen fastställs i RF 2 kap. 10 § andra stycket.87 Dock är det 

av intresse att undersöka hur uttrycket tillämpas inom IL då regeringen motiverar använ-

dandet av sådant uttryck med hänvisning till att det är ett etablerat begrepp i IL.  

5.3.2 Underprisöverlåtelse 

IL 23 kap. 3 § innefattar regler om underprisöverlåtelse, kapitlets tredje paragraf definierar 

detta begrepp som en överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger 

marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. 

Affärsmässigt motiverad vid tillämpning av 23 kap. 3 § IL har av mål nr 4325-06 ansetts 

vara sådana transaktioner som gjorts för att på något sätt gynna en normalt vinstdrivande 

verksamhet.88  

                                                        
83 Prop. 2007/08:16 s. 15. 

84 Prop. 2007/08:16 s. 19. 

85 Prop. 2007/08:16 s. 20. 

86Se exempelvis IL 23 kap. 3§, IL 24 kap. 10d §, IL 25 kap. 8 §. 

87 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 
88 Regeringsrättens mål nr 4325-06. Där Regeringsrätten hänvisar till kammarrättens bedömning i frågan. 
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5.3.3 Begränsningar i avdragsrätten för räntor på vissa skulder 

Regler mot så kallade ”räntesnurror”, det vill säga begränsningar i avdragsrätten för räntor 

på vissa skulder ges i 24 kap. 10 a-e § IL.  Huvudregeln kommer ur 24 kap. 10 b § som 

stadgar att: 

Ett företag som ingår i en intressegemenskap får inte – om inte annat följer av 10 d § – dra av ränteutgif-

ter avseende en skuld till ett företag i intressegemenskapen, till den del skulden avser ett förvärv av en delä-

garrätt från ett företag som ingår i intressegemenskapen. 

Om en tillfällig skuld till ett företag som inte ingår i intressegemenskapen ersätts av en skuld till ett företag 

i intressegemenskapen, ska första stycket tillämpas på den sistnämnda skulden om bestämmelsen hade varit 

tillämplig på den förstnämnda skulden, för det fall det företaget hade ingått i intressegemenskapen. 

Inskränkningar på denna huvudregel ges av IL 24 kap. 10 d §: 

Ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § ska dras av om någon av följande förutsättning-

ar är uppfyllda. 

1. Inkomsten som motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 procent enligt lagstift-

ningen i den stat där det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten 

hör hemma, om företaget bara skulle ha haft den inkomsten. 

2. Såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna är huvudsakligen affärs-

mässigt motiverade. 

Om det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten har möjlighet att få avdrag 

för utdelning får första stycket 1 inte tillämpas, om Skatteverket kan visa att såväl förvärvet som den 

skuld som ligger till grund för ränteutgifter till övervägande del inte är affärsmässigt motiverade. 

Första stycket andra punkten gör det möjligt att göra avdrag för räntor ifall både förvärvet 

och skulden är att anse som affärsmässigt motiverade.  

I propositionen 2008/09:65 definieras innebörden av affärsmässigt motiverad som sådana 

transaktioner som grundar sig på sunda företagsekonomiska och affärsmässiga övervägan-

den utöver eventuella skatteeffekter.89 Uttrycket affärsmässigt kan emellertid innefatta 

skattemässiga överväganden men uttrycket ska enligt regeringen ses i ljuset av dess sam-

manhang som det tillämpas.90 

                                                        
89 Prop. 2008/09:65 s. 68. 

90 Prop. 2008/09:65 s. 88. 
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5.4 Uppfattningen i doktrin 

Affärsmässigt motiverat har enligt Jesper Barenfeld och Roger Persson Österman ansetts 

rent språkligt innebära någon form av kommersiell verksamhet som bedrivs i vinstsyfte, 

vilket skulle göra det tvivelaktigt ifall till exempel benefika etableringar ska anses som af-

färsmässiga, utan att de faktiskt utgör ett rent konstlat upplägg.91  

Vid bedömning ifall omständigheter är affärsmässiga menar Anitza Zester att undersökning 

inte bör göras hur ett annat företag skulle beakta en motsvarande situation, då i princip alla 

transaktioner inom en verksamhet är genomförbara på olika sätt, och att det är upp till den 

skattskyldige att finna sin egen väg för vad som är mest lämpat för dennes verksamhet.92 

Vidare anser Barenfeld och Persson Österman att betydelsen av diskrepansen mellan de 

valda termerna inte ska överdrivas, då Sverige är underordnad EU-rätten, vilket i sig borde 

leda till att affärsmässigt motiverad inte kan utgöra ett strängare krav än det som ges genom 

Cadbury Schweppes.93 

 

                                                        
91 Barenfeld, 2008 s. 109. 

92 Zester, 2009 s. 265. 

93 Barenfeld, 2008 s. 109. 
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6 Analys 

6.1 CFC-Regler 

Syftet med EU är att skapa en inre marknad. Nationella domstolar och lagstiftare ska tolka 

direktiv och fördraget extensivt, i ljuset av EU-rättens syfte och dess ordalydelse. I och med 

detta ska restriktioner inom etableringsfriheten tolkas restriktivt, då syftet som sagt är ge-

nom en inre marknad ge medborgarna friheter genom att öka ”öppenheten” medlemslän-

derna emellan. 

Medlemsstaternas intresse av att skydda sina skattebaser är en het politisk fråga. Ett pro-

blem vi ställs inför vid ökad globalisering och önskan att eftersträva en effektivare inre 

marknad med sund konkurrens är medlemsstaternas olika skattepolitik. Sverige är ett land 

med högt skattetryck och därav mån om att bevara medlemsstaternas skattesuveränitet och 

deras skattebaser, vilket kan tänkas leda till att svensk lagstiftare vid tolkning av EU-rätten 

vinklar dess direktiv och restriktioner annorlunda än vad det ursprungligen var tänkt. 

EUD stadgar att en etablering i fördragets mening avseende integration i världsstaten me-

nas en faktiskt bedriven ekonomisk verksamhet via ett fast driftställe på obestämd framtid i 

medlemsstaten. Inskränkningar i etableringsfriheten får ske ifall etableringen i ett lågskatte-

land inom EES endast är ett konstlat upplägg för att undgå beskattningen i ursprungssta-

ten. Svensk lagstiftare har ändrat den aktuella terminologin till att definiera en etablering att 

vara verklig då den är affärsmässigt motiverad. Skillnaden ligger i att EUD fastställer att 

etableringen ska vara ekonomisk medans i Sverige ska etableringen vara affärsmässigt mo-

tiverad. Det är ett enligt lagrådet ett betydligt strängare krav än det som ges av EUD i Cad-

bury Schweppes. 

Ur fallet Cadbury Schweppes sägs det i punkt 55 att konstlade upplägg saknar ekonomisk 

förankring och att undgå skatt genom ett konstlat upplägg motiverar inskränkning i etable-

ringsfriheten. Detta leder till att föreligger det ingen ekonomisk verksamhet via ett fast 

driftställe på obestämd framtid, får inskränkningar i friheterna som göras. 

Ur fallet ges även att bevisbördan bör placeras på den myndighet som åberopar lagstift-

ningen, det vill säga skatteverket. Då punkt 50 ger en klar instruktion på att en allmän pre-

sumtion om skattebedrägeri inte får göras i fall ett i landet hemmahörande bolag skaffar sig 

en sekundär etablering i annan medlemsstat. Denna presumtion är exakt det som inträffar 
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när skattskyldig måste bevisa sin oskuld genom att visa att etableringen i lågskattelandet är 

affärsmässigt motiverat. Detta leder till att svensk tolkning av EU-rätten inte görs extensivt 

i ljuset av EU-rätten, då denna presumtion är en börda för bolagen och inkräktar på etable-

ringsfriheten. 

CFC regler bör då istället tillämpas i de fallen en konstlad etablering uppdagas och bevis-

bördan för att visa den konstlade etableringen åläggas skatteverket, eller åtminstone delad 

bevisbörda då det enligt punkt 70 i fallet sägs att det i landet hemmahörande bolaget ska 

ges tillfälle att lägga fram de omständigheter som rör det verkliga skälet till att bolaget eta-

blerades i det lågbeskattade landet och visa huruvida verksamheten utgör en faktisk verk-

samhet. Vilket i sig skulle kunna betyda att den skattskyldiga erläggs tillfälle att yttra sig ef-

ter att misstanke om att etableringen saknar ekonomisk förankring genom till exempel ett 

brevlådeföretag. Skatteverket bör utifrån sina möjligheter påvisa att åtminstone misstankar 

om att det skulle föreligga en fiktiv etablering, därefter ska bolaget ges möjlighet att motbe-

visa detta, då det endast är de själva som kan motivera varför etableringen lades i det speci-

fika landet utifrån deras egna omständigheter. 

6.2 Affärsmässigt motiverat 

Definitionen ”affärsmässigt motiverad” borde kunna ses ur två perspektiv, ett där det de 

facto föreligger en verksamhet som är placerad i lågskattelandet med syfte att göra det så 

lönsamt som möjligt för ägaren. Samt ur ett juridiskt perspektiv där objektiva rekvisit för 

hur en verksamhet är affärsmässig är nödvändig. 

Exempel på detta skulle kunna vara att det i ett lågskatteland föreligger internet-handel, 

några objektiva omständigheter som bekräftar detta går inte att finna även om det de facto 

föreligger en verklig verksamhet. Bedöms detta de jure skulle detta inte enligt svenska reg-

ler anses vara en verklig verksamhet och delägaren i bolaget skulle CFC-beskattas. 

EUD fastslår i målet Cadbury Schweppes att objektiva rekvisit är nödvändigt för att fast-

ställa att en verksamhet är affärsmässigt motiverad, dock endast med förslag på att sådana 

rekvisit kan vara lokaler, personal etc. Detta har implementerats i svensk rätt, dock tar 

svensk lagstiftare det längre än vad EUD gör. Punkt 2 och 3 i 7a andra stycket 39a kapitlet 

IL, går enligt min mening över vad som är nödvändigt att fastställa att en affärsmässigt mo-

tiverad verksamhet skulle föreligga.  
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Det faktum att personalen på bolaget ska besitta en viss kompetens och tar självständiga 

beslut är något som närmast undersöktes av Advocate General, som i och för sig föreslog 

att sådana objektiva rekvisit skulle tillämpas vid fastställande av ifall verksamhetens etable-

ring var affärsmässigt motiverad. Detta bör leda till att domstolen inte kunnat vara omed-

vetna om att göra denna tolkning av de objektiva omständigheterna och då aktivt valt att 

inte göra de så pass snäva och svårtillämpliga då domstolen endast definierar de objektiva 

omständigheterna som att det kan föreligga en fysisk närvaro i form av lokaler etc, denna 

åsikt stöds även av Mathieu Isenbaert.94 

Syftet med CFC-regler är att motverka konstlade upplägg, detta skulle möjligtvis kunna ske 

direkt genom att tillämpning av ordet etablering. En etablering per definition bör förhindra 

att konstlade etableringar uppstår. Detta då det enligt begreppet etablering anses av EUD 

vara en faktiskt bedriven ekonomisk verksamhet vid ett fast driftställe på obestämd framtid. 

Och då ett fast driftställe enligt svensk lagstiftning för att anses vara ett fast driftställe bör 

det finnas någon form av substans i form av till exempel företagsledning, kontor, verkstad 

etc. Skulle detta kunna leda till att endast begreppet etablering skulle vara nödvändigt för 

att uppfylla syftet med CFC-reglerna, det vill säga att motverka konstlade upplägg? Antagli-

gen inte då detta bör bli en problematisk lösning i de fallen det inte föreligger en fysisk när-

varo i landet mer än till exempel datorservrar vid internet-handel då dessa med största san-

nolikhet inte skulle kunna anses som fasta driftställen i enlighet med svensk lagstiftning. 

6.3 Avslutande kommentar 

Affärsmässighet är som tidigare nämnt ett begrepp som förekommer vid ett flertal tillfällen 

i IL. Det gemensamma med begreppen affärsmässig är dess strävan efter att generera ett 

gynnsammare resultat för verksamheten. Beslut ska grunda sig på företagsekonomiska 

grunder som skulle gjorts av ett normalt vinstdrivande bolag.  

Den gemensamma faktorn vid användningen av begreppet affärsmässighet är att transakt-

ionen eller etableringen är företagsekonomisk eller företagseffektivt och ger ett mervärde 

till bolaget, detta mervärde behöver inte nödvändigtvis höja företagets resultat, vilket skulle 

leda till högre skatt. Utan mervärdet ska istället sätta bolaget i en mer attraktiv sits än vad 

bolaget befann sig i innan etableringen eller transaktionen.  

                                                        
94 Isenbaer, 2010, p. 1675, 1676 s. 663. 
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Dock kan det tänkas sakna relevans huruvida etableringen är ”affärsmässig” eller ”ekono-

misk” då en etablering som grundar sig på allt annat än att driva företaget företagsekono-

miskt, det vill säga att företagets resurser allokeras (utnyttjas) på ett maximalt sätt, borde ses 

som icke affärsmässigt motiverat. I valet och kvalet att etablera i ett land som kommer att 

göra det mer lönsamt för bolaget eller att etablera sig i ett land där skatten är högre kan inte 

en etablering i landet med högt skattetryck anses vara företagsekonomiskt, i sådana fall är 

etableringen varken ekonomiskt- eller affärsmässigt motiverad.  

Ett affärsmässigt beslut bör innefatta en strävan om optimalt resursutnyttjande, vilket i lik-

het med national- och företagsekonomin kräver ett neutralt skattesystem. Problematiken 

som vi ställs inför är då Sverige ingår i EU där en inre marknad föreligger med olika staters 

skattepolitik. Även om EUF är överordnad svensk lagstiftning är det upp till medlemssta-

ten att beskatta bolag och personer efter egna principer och ideologier så länge denna be-

skattning inte diskriminerar eller strider mot fördraget. Vilket leder till att en neutral be-

skattning inom unionen inte är möjlig i dagsläget. Det föreligger här en konflikt mellan 

skyddet av den svenska skattebasen och etableringsfriheten, som i grund och botten inte 

kommer kunna lösas på grund av medlemsländernas olika politiska inställning till beskatt-

ning. Även om detta neutrala skattesystem antagligen inte är möjlig i nuläget så ska med-

lemsländerna ändå följa dem direktiv som ges genom EU-rätten så medlemsländerna inte 

bryter mot dem grundläggande friheterna.  

Ett annat sätt att se på skillnaden mellan Svenska lagstiftaren ändring av ordalydelsen från 

ekonomisk etablering till affärsmässigt motiverad etablering är att då EU-rätten är överord-

nad svensk lag så blir diskrepansen mellan dem valda termerna obetydliga då tolkningen av 

affärsmässigt motiverad ska göras i ljuset av EU-rätten, det vill säga restriktivt till fördel för 

dess medborgare, vilket bör leda till att affärsmässigt ska likställas med ekonomiskt vid till-

lämpning av uttrycket vid CFC-lagstiftningen. 
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