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Sammanfattning 
De svenska CFC-reglerna innebär en löpande beskattning av svenska del-
ägare i utländska juridiska personer som har lågbeskattade inkomster. När 
Sveriges CFC-reglering infördes 1990 var syftet att motverka skatteflykt 
och att skydda den svenska skattebasen. Bakgrunden var att valutare-
gleringen avskaffades och att det blev möjligt för svenska företag att eta-
blera sig utomlands. Bedömningen gjordes då att en CFC-lagstiftning var 
nödvändig för att Sverige inte skulle förlora skatteintäkter.  

Lagstiftningen skärptes den 1 januari 2004 som en följd av den slopade be-
skattningen av kapitalinkomster av näringsbetingade andelar. Den vikti-
gaste förändringen är att det inte längre går att kringgå bestämmelserna 
genom att äga den lågbeskattade utländska juridiska personen genom ett 
utländskt holdingbolag.  

Sveriges medlemskap i EU innebär bland annat att svenska skatteregler 
måste vara förenliga med EG-rätten. En av den gemensamma marknadens 
huvudprinciper är att arbetstagare, kapital, varor och etableringar fritt 
skall kunna förflytta sig mellan de olika medlemsstaterna. I uppsatsen ana-
lyseras den svenska CFC-regleringens förenlighet med EG-rätten, framför 
allt etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital. Först utreds 
huruvida regleringen utgör ett hinder mot nämnda friheter och därefter 
analyseras möjligheten till rättfärdigande. Vår slutsats är att CFC-
regleringen inte är förenlig med vare sig etableringsfriheten eller den fria 
rörligheten för kapital, samt att den inte kan rättfärdigas. 

Vidare framför vi ett förslag på hur den bristande förenligheten med EG-
rätten skulle kunna åtgärdas. Alternativen är att antingen avskaffa CFC-
lagstiftningen helt eller minska omfattningen av den. Vårt förslag innebär 
avskaffande av dubbel CFC-beskattning, att endast innehav av en viss 
storlek omfattas samt att reglerna begränsas till att omfatta endast kon-
cerninterna inkomster.  
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Abstract 
The Swedish CFC rules imply a taxation of Swedish partners of foreign 
legal persons subject to low income tax, which is based on a fictitious dis-
tribution. Thus, tax is levied even if the dividend has not been paid to the 
shareholder. The aim of the Swedish CFC legislation, which was put into 
force in 1990, was to prevent tax evasion and to protect the Swedish tax 
base. The reason was that the foreign exchange control was abolished, 
which made investments in foreign countries possible for Swedish com-
panies. A CFC legislation was considered necessary for Sweden in order 
not to lose tax revenues.  

The legislation was strengthened on January 1st 2004 as a consequence of 
the abolished taxation of capital income of commercial shares. The most 
important change is that it is no longer possible to circumvent the rules 
by owning the CFC through a holding company in another country 
without CFC legislation.  

Due to Sweden’s membership of the EU, Swedish tax rules must comply 
with EC law. Some of the fundamental principles of the common market 
are the free movement of workers, capital and goods and the freedom of 
establishment. The thesis contains an analysis of whether the Swedish 
CFC legislation is in line with EC law or not, especially as regards the 
freedom of establishment and the free movement of capital. In the first 
part of the analysis we investigate if the legislation constitutes a restriction 
of the mentioned freedoms and in the second part there is an assessment 
of the possibilities to justify such a restriction. Our conclusion is that the 
CFC legislation does constitute an obstacle to the freedom of establish-
ment as well as to the free movement of capital, and that it cannot be jus-
tified. 

We present a proposal of how the lacking compatibility with EC law 
could be remedied. The options are either to abolish the CFC legislation 
completely or to reduce the scope of it. Our suggestion is that the double 
CFC taxation is abolished, that the legislation is applied only to holdings 
of a certain magnitude and that CFC taxation is limited to incomes arisen 
from transactions between companies within the same concern.  
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Förkortningar 
AB  Aktiebolag 

ABL  Aktiebolagslag (1975:1385) 

Art.  Artikel 

CFC  Controlled Foreign Company 

Dnr  Diarienummer 

EEG  Europeiska ekonomiska gemenskapen 

EES  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EG Europeiska gemenskapen.  

Efter artikelhänvisning: Fördraget om upprättandet av Europeiska ge-
menskapen (konsoliderad version)  

EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning 
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Fi  Promemoria från Finansdepartementet 

IL  Inkomstskattelag (1999:1229) 

OECD Organisation of Economic Co-operation and Development 
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REG  EG-domstolens rättsfallssamling 

SFS  Svensk författningssamling 

SOU  Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sverige införde 1 januari 2004 en ny CFC-lagstiftning1 för att skydda den svenska 
skattebasen samt förhindra skatteflykt.2 CFC står för Controlled Foreign Company3 
och reglerna gör det mindre attraktivt för personer som är skattskyldiga i Sverige att 
inneha företag i länder med lågt skattetryck. Tillämpningen av CFC-reglerna innebär 
att den svenske delägaren beskattas löpande för hela sin andel av den utländska juri-
diska personens inkomster, oavsett om han har fått utdelning eller ej.4 Om ingen 
CFC-reglering fanns skulle Sverige kunna beskatta först vid utdelning till den svenske 
delägaren.5 Delägaren skulle således kunna skjuta upp beskattningen genom att vänta 
med att ta emot utdelning från sitt utländska företag.6 Innehav i lågbeskattade ut-
ländska företag kan också utnyttjas för olika former av skatteflykt.7 

Sverige införde CFC-regler redan 1990 efter att valutaregleringen hade avskaffats och 
det blev fritt att etablera bolag utomlands.8 Lagstiftningen infördes för att inkomster 
inte skulle överföras till bolag i lågskatteländer.9  

De flesta länder som infört CFC-regler begränsar tillämpningen till att omfatta endast 
inkomster av passiv10 verksamhet.11 Sverige, däremot, CFC-beskattar samtliga in-
komster som uppstår i ett CFC,12 vilket innebär att även aktivt bedriven affärsverk-
samhet drabbas.  

                                                
1 Reglerna återfinns i 39 a kap. IL. 

2 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 44. 

3 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 41. 

4 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 44. Se vidare nedan, 4.4. 

5 Wenehed, L. CFC-lagstiftning enligt den senaste modellen s. 4 och Wenehed, L. CFC-lagstiftning s. 
223. 

6 Wenehed, L. CFC-lagstiftning enligt den senaste modellen s. 4 och Wenehed, L. CFC-lagstiftning s. 
223. 

7 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 44. 

8 Prop. 1989/90:47 om vissa internationella skattefrågor s. 1 samt Wenehed, L. CFC-lagstiftningen en-
ligt den senaste modellen s. 4. 

9 Wenehed, L. CFC-lagstiftningen enligt den senaste modellen s. 4. 

10 Till denna inkomstkategori hör ofta utdelningar, räntor samt andra överföringar av inkomster till 
lågskatteländer. Se OECD Controlled foreign company legislation s. 49, samt nedan, 5.3.1.3. 

11 OECD Controlled foreign company legislation s. 45 f. 

12 39 a kap. 13 § 1 st. IL. 
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Den nya CFC-regleringen har utsatts för hård kritik i doktrinen. I ett flertal fram-
ställningar dras slutsatsen att reglerna inte är förenliga med EG-rätten.13 Lagstiftning-
en anses utgöra ett hinder mot etableringar och investeringar i vissa andra EU-länder, 
vilket strider mot etableringsrätten respektive den fria rörligheten för kapital.14 Den 
svenska regeringen ansåg dock att EG-rätten inte utgjorde något hinder mot införan-
det av den nya CFC-lagstiftningen.15 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att identifiera, de lege lata, brister i den nya svenska CFC-
lagstiftningen. I fokus ligger frågan om reglerna strider mot EG-rätten, i synnerhet 
etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital. För det fall nämnda brist kan 
fastställas är syftet vidare att komma med ett förslag, de lege ferenda, på en möjlig 
lösning. Dessutom utreds hur denna lösning kan utformas så att endast skatteflykts-
konstruktioner motverkas.  

1.3 Metod 
För att fastställa huruvida de svenska CFC-reglerna strider mot EG-rätten eller ej an-
vänder vi en rättsdogmatisk metod. Den innebär att den främsta rättskällan är lagtext, 
följd av förarbeten, praxis och doktrin.16 EG-rätten har företräde framför nationell 
rätt,17 varför EG-rättslig lagstiftning och EG-domstolens domar har företräde framför 
svensk rätt. 

Den svenska CFC-regleringen har varken prövats av EG-domstolen eller Regerings-
rätten, varför vi har valt att analysera två aktuella förhandsbesked från skatterätts-
nämnden. Dessa har dock ingen prejudicerande verkan.18  

Målet med vår analys de lege ferenda är att komma fram till vilka åtgärder som bör 
vidtas med avseende på den svenska CFC-lagstiftningen för att uppnå EG-
konformitet. Förutsättningen för detta är att reglerna är specifikt inriktade mot att 
motverka skatteflykt. För att nå vårt mål använder vi rationella argument för och 
emot olika alternativ.  

                                                
13 Se t.ex. Bojs, J. Nya CFC-regler, Dahlberg, M. Förslag till ny CFC-lagstiftning – 2002 års departe-

mentspromemoria, Mattsson, N. Är de svenska CFC-reglerna förenlig med EG-rätten?, Rabe, G. Cfc 
och EG-rätten samt Wenehed, L. Från CFC till C eller hur EG-rätten kan påverka det senaste försla-
get till CFC-lagstiftning. 

14 Se nedan, 3. 

15 Se nedan, 3.3.1. 

16 Lehrberg, B. Praktisk juridisk metod s. 38 och 135. 

17 Mål 6/64 Flaminio Costa mot E.N.E.L., REG, svensk specialutgåva I s. 211 st. 3. 

18 Se nedan, 3.4. 
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1.4 Disposition 
I kapitel två görs en beskrivning av den svenska CFC-lagstiftningen för att ge en in-
troduktion till ämnesområdet. Inledningsvis förklaras principerna bakom lagstift-
ningen följt av en historisk återblick. Därefter redogörs för den senaste lagändringen 
samt vilka effekter denna medför.  

Vi uppfyller den första delen av vårt syfte i kapitel tre. De svenska CFC-reglernas 
förhållande till EG-rätten analyseras efter en generell beskrivning av etableringsfrihe-
ten och möjligheten att rättfärdiga hinder mot den. Slutligen görs en analys av två ak-
tuella förhandsbesked från Skatterättsnämnden. 

I det fjärde kapitlet tar vi upp vilka effekter en slopad CFC-reglering skulle medföra. 
En analys görs av vilka effekter som skulle uppstå både ur ett delägarperspektiv och 
ur ett fiskalt perspektiv. Syftet med kapitlet är att ge ett underlag till analysen av vilka 
åtgärder som bör vidtas.  

I kapitel fem uppfyller vi den andra delen av vårt syfte genom att presentera ett antal 
alternativ till dagens CFC-lagstiftning. Först redogör vi för huruvida den befintliga 
lagstiftningen skulle kunna anpassas för att överensstämma med EG-rättens krav. 
Därefter visar vi hur CFC-regleringens syfte att motverka skatteflykt skulle kunna 
uppnås genom alternativa metoder. 

Det sjätte och avslutande kapitlet innehåller våra slutsatser. 

1.5 Avgränsning 
Det har hävdats att CFC-reglerna inte bara strider mot EG:s etableringsfrihet utan 
även mot den fria rörligheten för kapital.19 De båda friheterna tillämpas i praktiken 
likartat,20 varför vi väljer att lägga tyngdpunkten på etableringsfriheten. Den fria rör-
ligheten för kapital behandlar vi dock i de fall inte samma principer är tillämpliga på 
de båda friheterna. En viktig skillnad är att etableringsfriheten endast omfattar förhål-
landen mellan EU:s medlemsstater,21 medan den fria rörligheten för kapital även är 
tillämplig i relation till tredje land,22 det vill säga länder som inte ingår i EU.  

En fråga som inte analyseras i uppsatsen är huruvida den svenska CFC-regleringen 
strider mot Moder-/dotterbolagsdirektivet23. Det är möjligt att Sverige genom att lö-

                                                
19 Se t.ex. Mattsson, N. Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? s. 180 och Wenehed, L. 

Från CFC till C eller hur EG-rätten kan påverka det senaste förslaget till CFC-lagstiftning s. 606. 

20 Se t.ex. Mattsson, N. Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? s. 180. 

21 Art. 43 EG. 

22 Art. 56 EG. 

23 Rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moder-
bolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, EGT nr L 225, s. 6 – 9, svensk special-
utgåva, område 9, volym 2 s. 25 (’Moder-/dotterbolagsdirektivet’). 
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pande beskatta delägare i bolag belägna i andra medlemsstater underminerar syftet 
med direktivet.24  

Slutligen har vi valt att inte ta hänsyn till CFC-reglernas förenlighet med de dubbel-
beskattningsavtal Sverige har ingått med andra stater. Även ur denna synvinkel har 
dock CFC-lagstiftningen ifrågasatts.25  

1.6 Definitioner 
Lågskatteland innebär ett land där bolag beskattas med en skattesats som är lägre än 
15,4 procent, alternativt inte beskattas alls.26 De länder som anses vara lågskatteländer 
finns upptagna i en bilaga till 39 a kap. IL. 

Det finns ingen vedertagen definition av skatteflykt. Begreppet förklaras dock ofta 
som en rättshandling företagen enbart i syfte att kringgå svenska skattebestämmel-
ser.27 Den svenska lagen mot skatteflykt28 tillämpas då en skattskyldig företar en 
rättshandling som medför en väsentlig skatteförmån. Skatteförmånen skall kunna an-
tas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet.29 När vi använder uttrycket se-
riös verksamhet menar vi verksamhet som inte är konstruerad för att utöva skatte-
flykt.  

 

 

 

                                                
24 Se däremot prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 111. 

25 Se Wenehed, L. CFC-lagstiftning s. 109. 

26 39 a kap. 5 § IL. Se nedan, 2.4. 

27 Se t.ex. Hultqvist, A. Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen s. 375 ff. 

28 Lag (1995:575) mot skatteflykt. 

29 2 § lag (1995:575) mot skatteflykt. 
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2 Bakgrund till CFC-lagstiftningen 

2.1 Inledning 
Målet med uppsatsen är att bedöma CFC-lagstiftningens förenlighet med EG-rätten 
och utforma en alternativ lösning. Därför redogörs i kapitlet för reglernas syfte, funk-
tion och omfattning. Inledningsvis förklaras vad syftet med CFC-reglerna är. Däref-
ter följer en kort redogörelse för den tidigare lagstiftningen samt en översikt över de 
viktigaste förändringar som trädde i kraft 1 januari 2004. Slutligen förs en diskussion 
angående effekterna av lagändringen.  

2.2 Syfte och definition 
Den nya CFC-lagstiftningen ersatte en reglering från 1990.30 Ett CFC är i förevarande 
sammanhang ett företag som är beläget i ett lågskatteland31 samt kontrolleras av en 
person som är skattskyldig i Sverige.32  

Principen för CFC-beskattning är densamma som för beskattning av delägare i han-
delsbolag.33 Tillämpningen av CFC-reglerna innebär att den svenske delägaren beskat-
tas löpande för sin andel av den utländska juridiska personens inkomster, oavsett om 
han har fått utdelning eller ej.34 I annat fall hade den svenska beskattningen kunnat 
undvikas helt eller åtminstone skjutas upp till dess att delägaren fått utdelning.35 
CFC-reglernas funktion är således att motverka urholkning av den svenska skatteba-
sen, det vill säga att inkomster undandras svensk beskattning.36 Innehav i företag be-
lägna i lågskatteländer kan dessutom utnyttjas för olika typer av skatteflyktsupplägg, 
exempelvis internprissättning.37  

Enligt regeringen är reglerna dessutom motiverade av neutralitetshänsyn.38 Resone-
manget innebär att en delägare i ett lågbeskattat utländskt företag skall utsättas för ett 

                                                
30 Wenehed, L. CFC-lagstiftning enligt den senaste modellen s. 4 och Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sve-

rige s. 4. 

31 Se ovan, 1.6. 

32 Bojs, J. Nya CFC-regler s. 729.  

33 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 90. 

34 Wenehed, L. CFC-lagstiftning enligt den senaste modellen s. 4 och Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sve-
rige s. 4. 

35 Wenehed, L. CFC-lagstiftning enligt den senaste modellen s. 4 och Wenehed, L. CFC-lagstiftning s. 
223. 
36 Bojs, J. Nya CFC-regler s. 727. 

37 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 44. 

38 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 48. 
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liknande skattetryck som en delägare i ett svenskt företag.39 CFC-beskattningen skall 
således neutralisera den skattemässiga förmån det innebär att etablera sig i ett lågskat-
teland. 

2.3 Den tidigare CFC-lagstiftningen 
Den grundläggande förutsättningen för att de svenska CFC-reglerna skulle tillämpas 
var, före den 1 januari 2004, att den svenske delägaren, ensam eller tillsammans med 
närstående, ägde minst 10 procent av röst- eller kapitalandelarna i en utländsk juridisk 
person.40 Dessutom krävdes att minst 50 procent av röst- eller kapitalandelarna kon-
trollerades av personer som var obegränsat skattskyldiga i Sverige.41 

Innehav i utländska juridiska personer som omfattades av en så kallad vit lista träffa-
des dock inte av CFC-beskattning.42 Den vita listan omfattade juridiska personer i 
samtliga stater med vilka Sverige hade ingått dubbelbeskattningsavtal.43 Man utgick 
från att dessa länders skattenivåer hade accepterats redan vid förhandlingarna.44 Inte 
heller innehav i utländska juridiska personer som var föremål för beskattning likartad 
med svensk företagsbeskattning träffades av CFC-beskattning.45 Likartad beskattning 
innebar i praktiken en skattesats om cirka 10-12 procent.46 

2.4 Den nya CFC-lagstiftningen 
Grundstrukturen i den nya CFC-lagstiftningen är densamma som i den gamla, men 
några viktiga ändringar har införts. Det tidigare använda uttrycket likartad beskatt-
ning, som var ett krav för att delägaren skulle undgå att CFC-beskattas, har ersatts av 
en fast procentsats. Om den utländska juridiska personens inkomster, framräknade 
enligt reglerna för svenska aktiebolag, beskattas med minst 15,4 procent utgår ingen 
svensk skatt.47 Precis som tidigare uppgår den svenska CFC-beskattningen till samma 
skattesats som gäller för näringsverksamhet, det vill säga 28 procent för juridiska per-

                                                
39 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 48. 

40 Bojs, J. Nya CFC-regler s. 728.  

41 Bojs, J. Nya CFC-regler s. 728. 

42 Bojs, J. Nya CFC-regler s. 728. 

43 Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sverige s. 7. 

44 Prop. 1989/90:47 om vissa internationella skattefrågor s. 17. 

45 Bojs, J. Nya CFC-regler s. 728. 

46 Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sverige s. 4 och Bojs, J. Nya CFC-regler s. 728. 

47 En utländsk bolagsskatt på 15,4 % motsvarar att 55 % av den utländska juridiska personens inkoms-
ter beskattas med en skattesats motsvarande den svenska bolagsskatten (28 %). Se 39 a kap. 5 § IL och 
Wenehed, L. CFC-lagstiftning enligt den senaste modellen s. 6.  
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soner och 30-55 procent för fysiska personer.48 Avräkning får göras för den utländska 
bolagsskatt som erlagts.49 

Kravet att minst 50 procent av den utländska juridiska personens röst- eller kapital-
andelar skulle innehas av personer som var obegränsat skattskyldiga i Sverige har slo-
pats.50 Dessutom ändrades kriteriet att en svensk delägare, ensam eller tillsammans 
med närstående, skulle inneha minst 10 procent av röst- eller kapitalandelarna. Nu 
gäller istället att den svenske delägaren, ensam eller tillsammans med någon i intresse-
gemenskap skall kontrollera minst 25 procent av den utländska personens röst- eller 
kapitalandelar.51 Med kontroll avses inte bara ägande, utan alla former av reellt infly-
tande.52 I följande situationer föreligger intressegemenskap:53  

• när personerna är moderbolag och dotterbolag 
• när personerna står under i huvudsak gemensam ledning 
• när en juridisk person direkt eller indirekt kontrollerar minst 50 procent av 

rösterna eller kapitalet i en annan juridisk person  
• när en fysisk person kontrollerar minst 50 procent av rösterna eller kapitalet i 

en juridisk person 
• när personerna är närstående. 

Numera omfattar reglerna även en svensk delägare i ett CFC som ägs indirekt genom 
ett utländskt bolag.54 Tidigare kunde CFC-beskattning undvikas genom att ett ut-
ländskt holdingbolag55 lades mellan den svenske ägaren och den lågbeskattade ut-
ländska juridiska personen.56 Så länge holdingbolaget låg i ett land med likartad be-
skattning, men utan CFC-lagstiftning, kunde Sverige inte CFC-beskatta den svenske 
delägaren.57 Den nya regleringen omöjliggör sådant kringgående.58 

                                                
48 65 kap. 5 och 14 §§ IL, se även Bojs, J. Nya CFC-regler s. 733.  

49 18-22 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. 

50 Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sverige s. 5 och Bojs, J. Nya CFC-regler s. 729. 

51 39 a kap. 2 § IL samt Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sverige s. 6 och Bojs, J. Nya CFC-regler s. 729. 

52 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 55 samt Bojs, J. Nya CFC-regler s. 729 och 
Wenehed, L. CFC-lagstiftning enligt den senaste modellen s. 8-9. 

53 39 a kap. 3 § IL samt Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sverige s. 6-7 och Wenehed, L. CFC-lagstiftning 
enligt den senaste modellen s. 9-10. 

54 39 a kap. 2 § IL. 

55 Med holdingbolag avses här till exempel ett bolag som inte bedriver någon annan verksamhet än att 
äga aktierna i ett CFC. 

56 Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sverige s. 6. 

57 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 50. 

58 Se nedan, 2.5.1. 



 Bakgrund till CFC-lagstiftningen 

 10

Tidigare omfattades endast delägare som var obegränsat skattskyldiga i Sverige av 
CFC-reglerna.59 Idag omfattas även begränsat skattskyldiga delägare, så länge de har 
andelar knutna till ett fast driftställe i Sverige.60 

Slutligen har den vita listan, som finns i en bilaga till 39 a kap. IL, utökats.61 Länderna 
i Afrika, Asien och Europa anses generellt ha en acceptabel beskattning. Undantagen 
är uppräknade. För Amerika och Oceanien däremot räknas alla jurisdiktioner upp 
som anses ha en acceptabel beskattning. Den vita listan är inte längre begränsad till 
länder med vilka Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal.62 Istället har en bedöm-
ning gjorts för varje land.63  

2.5 Effekter av lagändringen  

2.5.1 Minskad risk för kringgående 
Den nya CFC-regleringen motverkar skatteflykt och urholkning av den svenska skat-
tebasen mer effektivt än den tidigare lagstiftningen.64 Som tidigare angetts kunde 
CFC-beskattning förut undvikas genom att ett utländskt holdingbolag lades mellan 
den svenske ägaren och den lågbeskattade utländska juridiska personen.65 Denna brist 
i lagstiftningen har åtgärdats genom att även en svensk delägare i ett CFC som ägs ge-
nom ett utländskt bolag är föremål för CFC-beskattning.66 Det är därmed svårare att 
föra över inkomster från Sverige till företag i lågskatteländer. 

Inkomster kan flyttas till ett utländskt bolag genom till exempel påstådda betalningar 
eller internprissättning.67 Ett annat sätt att flytta inkomster är ränteavdragsarbitrage, 
vilket innebär att det svenska moderbolaget finansierar det utländska dotterbolaget 
med lånade medel.68 Moderbolaget får göra avdrag för lånekostnaderna i Sverige och 
inkomsterna uppstår istället i dotterbolaget utomlands. Enligt förarbetena motverka-
de inte de gamla reglerna effektivt dessa typer av inkomstöverföringar, eftersom det 

                                                
59 Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sverige s. 6. 

60 39 a kap. 2 § 2 st. IL och Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sverige s. 6. 

61 Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sverige s. 7. 

62 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 51. 

63 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 71. 

64 Se även Wenehed, L. CFC-lagstiftning enligt den senaste modellen s. 10. 

65 Se ovan, 2.4. 

66 39 § kap. 2 § IL. 

67 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 44. Se vidare nedan, 4.4. 

68 Wenehed, L. CFC-lagstiftning enligt den senaste modellen s. 5. Se vidare nedan, 4.3. 
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var relativt lätt att kringgå CFC-lagstiftningen.69 Detta var en av de grundläggande an-
ledningarna till lagändringen. 

Behovet av skärpt CFC-lagstiftning ökade markant då beskattningen av kapitalvinster 
och utdelning på näringsbetingade andelar avskaffades 1 juli 2003.70 En svensk deläga-
re i en utländsk juridisk person hemmahörande i ett lågskatteland skulle annars helt 
kunna undgå skatt på såväl inkomster som kapitalvinster och utdelningar eftersom 
den tidigare CFC-lagstiftningen var förhållandevis lätt att kringgå. Skattefriheten 
gäller endast innehav71 som är näringsbetingade72, alltså inte rena kapitalplaceringar.73 

Icke marknadsnoterade andelar anses alltid vara näringsbetingade.74 För marknadsno-
terade andelar gäller att innehavet måste uppgå till 10 procent av röstandelarna,75 al-
ternativt vara rörelsebetingat.76 Ytterligare ett krav är att innehavstiden har uppgått 
till minst ett år.77 

Andelar i en utländsk juridisk person är näringsbetingade endast om personen mot-
svarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening samt är föremål för 
inkomstbeskattning som är likartad78 med den för svenska aktiebolag och ekonomis-
ka föreningar.79 För marknadsnoterade andelar i utländska företag hemmahörande i 
EU:s medlemsstater finns en alternativ regel. Företagen måste bedrivas i vissa speciel-
la associationsformer80 samt vara föremål för vissa typer av inkomstskatter81 och in-
nehavet skall motsvara minst 10 procent av röst- eller kapitalandelarna.82  

                                                
69 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 50. 

70 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 1. 

71 I ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, 24 kap. 13 § 1 st. IL. 

72 Karaktäristiskt för ett näringsbetingat innehav är engagemang i verksamheten. Se prop. 2002/03:96 
Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar s. 76. 

73 24 kap. 17 § IL. 

74 24 kap 14 § 1 st. 1 p. IL. 

75 24 kap 14 § 1 st. 2 p. IL. 

76 24 kap. 14 § 1 st. 3 p. IL.  

77 24 kap. 20 § 1 st. IL. 

78 Likartad beskattning motsvarar cirka 15 %. Se Wenehed, L. Från CFC till C eller hur EG-rätten kan 
påverka det senaste förslaget till CFC-lagstiftning s. 610.  

79 Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar s. 104. 

80 Bilaga 24.1 till 24 kap. 16 § IL. 

81 Bilaga 24.2 till 24 kap. 16 § IL. 

82 24 kap. 16 § 1 st. IL. 
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2.5.2 Övriga effekter 

2.5.2.1 Den vita listan 

Ett mål med lagändringen var att öka förutsebarheten och förenkla tillämpningen av 
CFC-reglerna för enskilda personer.83 Den vita listan utökades därför till att omfatta 
fler länder, vilket minskar behovet av individuella prövningar.84 Finns ett land uppta-
get på listan kan den skattskyldige förlita sig på att ingen CFC-beskattning uttas, ef-
tersom lagstiftaren då gjort bedömningen att skattenivån i det landet är acceptabel.85  

2.5.2.2 Lågbeskattade inkomster 

Som nämnts tidigare i kapitlet ersattes uttrycket likartad beskattning av en specifik 
procentsats,86 varmed förutsebarheten ökade ytterligare för de skattskyldiga. En all-
män uppfattning baserad på praxis är att likartad beskattning innebar cirka 10-12 pro-
cent87. Enligt propositionen fanns det inga skäl att drastiskt ändra gränsen.88 15,4 pro-
cent ansågs lämpligt då det innebär att 55 procent av den lågbeskattade utländska ju-
ridiska personens inkomster beskattas som ett svenskt aktiebolag, alltså med 28 pro-
cent.89  

2.5.2.3 Innehav och kontroll 

Tidigare krävdes, för tillämpning av CFC-reglerna, att den svenske delägaren inneha-
de andelar i den utländska juridiska personen.90 Innehavskravet har nu ersatts av ett 
kontrollkrav.91 Enligt propositionen är det svårt att definiera kontrollkravet.92 Del-
ägare kan utöva inflytande genom avtal eller föreskrift i bolagsordningen samt genom 
förekomsten av affärstransaktioner, lån och liknande.93 Ändringen medför en risk för 
osäkerhet huruvida CFC-reglerna är tillämpliga på ett innehav. 

                                                
83 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 72 och 76.  

84 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 72 och 76. 

85 Wenehed, L. CFC-lagstiftning enligt den senaste modellen s. 7. 

86 39 a kap. 5 § IL.  

87 Bojs, J. Nya CFC-regler s. 728. 

88 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 63. 

89 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 63. 

90 6 kap. 15 § IL (upphävd genom SFS 2003:1086) samt Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sverige s. 5. 

91 39 a kap. 2 § 1 st. IL samt Wenehed, L. CFC-lagstiftningen enligt den senaste modellen s. 2.  

92 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 52.  

93 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 54. Med uttrycket ’innehav’ avses i den 
fortsatta framställningen även andra former av kontroll.  
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Till en början föreslogs att ett innehav om 10 procent av kapitalandelarna skulle vara 
tillräckligt för att utlösa CFC-beskattning.94 Nästa förslag innebar att även innehav 
om 10 procent av röstandelarna skulle inkluderas.95 Förslagen blev hårt kritiserade på 
grund av att så små innehav normalt inte innebär något bestämmande inflytande för 
delägaren.96 Ett tänkbart undantag är då resterande andelar är splittrade mellan ett 
mycket stort antal sinsemellan oberoende delägare. Vid små innehav är risken för 
skatteflykt sannolikt liten eftersom det krävs en kontrollposition för att genomföra 
exempelvis skentransaktioner. I lagtexten fastslogs gränsen därför till 25 procent.97 
Som även har framhållits i doktrinen innebär inte heller ett innehav om 25 procent 
nödvändigtvis kontroll, såvida en oberoende part kontrollerar resterande andelar.98 Å 
andra sidan underlättar den högre gränsen för formellt sett oberoende parter att 
gemensamt kringgå reglerna,99 eftersom den ökar deras möjlighet att kontrollera den 
utländska juridiska personen utan att CFC-beskattning utlöses. 

Reglerna ändrades till att omfatta även begränsat skattskyldiga delägare som kontrol-
lerar andelar knutna till ett fast driftställe.100 Åtgärden vidtogs för att anpassa CFC-
lagstiftningen till de nya reglerna för näringsbetingade andelar.101  

2.6 Sammanfattning 
Syftet med CFC-reglerna är att förhindra skatteflykt och urholkning av den svenska 
skattebasen. Den tidigare lagstiftningen kunde kringgås förhållandevis enkelt och be-
hovet av skärpta regler ökade då beskattningen av kapitalinkomster på näringsbeting-
ade andelar slopades.  

Lagändringen har fått flera effekter. I och med att reglerna numera omfattar även in-
direkt ägande genom utländska holdingbolag har CFC-beskattningen blivit svårare att 
kringgå. Den utvidgade vita listan har ökat förutsebarheten medan det nya kontroll-
kravet är något av ett osäkerhetsmoment. 

                                                
94 SOU 2001:11. Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 200. 

95 Cfc-regler, dnr Fi 2001/709 s. 12. 

96 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 55.  

97 39 a kap. 2 § 1 st. IL. 

98 Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sverige s. 5. 

99 Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sverige s. 5. 

100 39 a kap.  2 § 2 st. IL. 

101 Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sverige s. 6. 
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3 CFC-regleringens förhållande till EG-rätten 

3.1 Inledning 
Kapitlet behandlar CFC-reglernas förhållande till EG-rätten. Diskussionen berör 
framför allt frågan om den svenska CFC-lagstiftningen utgör ett hinder mot etable-
ringsfriheten och den fria rörligheten för kapital, samt om den i så fall kan rättfärdi-
gas. I kapitlet uppfyller vi därmed den första delen av vårt syfte. Vidare redogörs för 
ett nyligen utkommet avgörande från Skatterättsnämnden som berör CFC-reglernas 
förenlighet med EG-rätten. Tyngdpunkten ligger på etableringsfriheten och den fria 
rörligheten för kapital behandlas först då de båda friheterna skiljer sig åt. 

3.2 EG-rätten 

3.2.1 Hinder mot etableringsfriheten 
Ett av de grundläggande syftena med EU är att skapa en gemensam marknad.102 För 
att åstadkomma målet krävs fri rörlighet för individer, varor, tjänster och kapital 
samt rätt till gränsöverskridande etableringar.103  

Angående CFC-regleringen är det etableringsrätten och den fria rörligheten för kapi-
tal som är aktuella. EG-domstolen har definierat en etablering som innehav som ger 
ägaren ett betydande eller obestridligt inflytande över företaget.104 Ett innehav som 
inte medför att ägaren kan bestämma över bolagets verksamhet, däremot, anses vara 
en kapitalinvestering. Ett innehav om mer än 50 procent av röstandelarna innebär en-
ligt vår åsikt alltid obestridligt inflytande, eftersom det är tillräckligt för att på egen 
hand kontrollera bolagets beslut.105 Vid mindre innehav beror delägarens faktiska in-
flytande på ägarförhållandena i övrigt. Kontrolleras övriga röster av ett flertal olika 
intressenter kan även relativt små innehav leda till bestämmande inflytande. I samtli-
ga fall då innehavet omfattar mer än 50 procent av röstandelarna är det således fråga 
om en etablering och i andra fall måste omständigheterna i övrigt beaktas. 

 

 

 
                                                
102 Art. 2 EG. 

103 Art. 3(1c) EG. 

104 Mål C-436/00 X och Y mot Riksskatteverket, REG 2002, s. I-10829 (’X och Y’) st. 37 och mål C-
251/98 C. Baars mot Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem, REG 
2000 s. I-02787 st. 22.  

105 Se även Wenehed, L. CFC-lagstiftning s. 43. Undantag föreligger dock då aktieägaravtal eller bolags-
ordningen föreskriver exempelvis att någon annan har rätt att utse bolagets styrelse och VD. Se vida-
re nedan, 5.3.1.2. 
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Etableringsrätten innebär enligt artikel 43 EG följande:  

”Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar för med-
borgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats terri-
torium förbjudas. Detta förbud skall även omfatta inskränkningar för med-
borgare i en medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta 
kontor, filialer eller dotterbolag. 

Etableringsfriheten skall innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som 
egenföretagare samt rätt att bilda och driva företag, särskilt bolag som de defi-
nieras i artikel 48 andra stycket, på de villkor som etableringslandets lagstift-
ning föreskriver för egna medborgare, om inte annat följer av bestämmelserna i 
kapitlet om kapital.” 
 

Medlemsstaterna har varit ovilliga att lämna ifrån sig kontrollen över den direkta be-
skattningen,106 varför relativt få direktiv och förordningar på området har antagits 
inom EG.107 EG-rätten har trots detta haft ett stort inflytande över nationella skatte-
bestämmelser genom EG-domstolens tillämpning av EG-fördraget även inom den di-
rekta beskattningen. 

Efter domen i målet Avoir Fiscal108 råder inget tvivel om att EG-fördragets bestäm-
melser om etableringsfriheten är tillämpliga även på nationella skatteregler.109 Av 
domen framgår att medlemsstater inte får diskriminera utländska bolag jämfört med 
nationella bolag i skattehänseende.110 Den bristande harmoniseringen inom den direk-
ta beskattningen påverkar inte tillämpligheten av artikel 43 EG.111 Etableringsfriheten 

                                                
106 Ståhl, K. och Persson Österman, R. EG-rätten och skyddet för den svenska skattebasen s. 26. 

107 Ståhl, K. och Persson Österman, R. EG-rätten och skyddet för den svenska skattebasen s. 26. Exempel 
på sekundärrätt som har antagits är rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemen-
samt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, 
EGT nr L 225, s. 6 – 9, svensk specialutgåva, område 9, volym 2 s. 25 och rådets direktiv 
90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring 
av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater, EGT nr L 225, 
s. 1-5, svensk specialutgåva, område 9, volym 2 s. 20. 

108 Mål 270/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken, REG 1986, s. 273, 
svensk specialutgåva VIII s. 389. (’Avoir Fiscal’). 

109 Ståhl, K. och Persson Österman, R. EG-rätten och skyddet för den svenska skattebasen s. 30. 

110 Mål 270/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken, REG 1986, s. 273 st. 
24. 

111 Mål 270/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken, REG 1986, s. 273 st. 
24. 
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har direkt effekt,112 och kan därför åberopas av individer och företag inför nationella 
domstolar.113 

Av målet Daily Mail114 framgår att etableringsfriheten även innebär ett förbud mot 
andra hindrande åtgärder, såsom att en medlemsstat gör det mindre attraktivt för sina 
egna medborgare att etablera sig utomlands.115 EG-domstolen uttalar att:  

”Kommissionen har med rätta påpekat att de rättigheter som garanteras ge-
nom artikel 52 och följande artiklar skulle förlora sin betydelse om ursprungs-
landet kan förbjuda företag att flytta för att etablera sig i en annan medlems-
stat.”116  

Principen att inte bara direkt diskriminering, utan även andra hindrande åtgärder, in-
nebär hinder mot etableringsfriheten har bekräftats i åtskilliga senare mål.117 Eftersom 
vissa av EU:s medlemsstater anses vara lågskatteländer,118 vilket utlöser CFC-
beskattning, anses reglerna utgöra ett hinder för svenska medborgare att etablera sig i 
dessa medlemsstater.119 Trots att reglerna inte gör någon åtskillnad mellan svenska 
och utländska medborgare innebär de således en restriktion av etableringsfriheten, i 
enlighet med domen i målet Daily Mail.  

3.2.2 Rättfärdigande av hinder mot etableringsfriheten 
Även om nationella regler strider mot etableringsfriheten kan de under vissa omstän-
digheter rättfärdigas. Det finns två olika regelsystem för rättfärdigande beroende på 
vilken typ av brott mot etableringsfriheten som är i fråga. Direkt diskriminerande 
regler gör formell åtskillnad mellan inhemska och utländska personer eller företag, 
och kan endast rättfärdigas om det finns stöd i artikel 46 EG. Nationella bestämmel-
ser kan även vara indirekt diskriminerande, vilket innebär att de tillämpas på samma 

                                                
112 Mål C-81/87 The Queen mot H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily 

Mail and General Trust plc, REG 1988, s. 5483 (’Daily Mail’) st. 15 och mål 2/74 Jean Reyners mot 
Belgiska staten, REG 1974, s. 631, svensk specialutgåva II s. 309 st. 32. 

113 Mål 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Neder-
ländska skatteförvaltningen, REG, svensk specialutgåva I s. 161 st. 1. 

114 Mål C-81/87 The Queen mot H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily 
Mail and General Trust plc, REG 1988, s. 5483, svensk specialutgåva IX s. 693. 

115 Mål C-81/87 The Queen mot H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily 
Mail and General Trust plc, REG 1988, s. 5483, svensk specialutgåva IX s. 693  st. 16. 

116 Mål C-81/87 The Queen mot H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily 
Mail and General Trust plc, REG 1988, s. 5483, svensk specialutgåva IX s. 693  st. 16. 

117 Se t.ex. mål C-264/96 Imperial Chemical Industries plc (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her Maj-
esty’s Inspector of Taxes), REG 1998, s. I-04695 (’ICI’) st. 21 och mål C-436/00 X och Y mot 
Riksskatteverket, REG 2002, s. I-10829 st. 38.  

118 Belgien, Cypern, Estland, Irland, Luxemburg och Nederländerna, se bilaga till 39 a kap. IL. 

119 Se nedan, 3.3.1. 
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sätt för alla, oavsett nationalitet, men att de i praktiken missgynnar utländska med-
borgare.120 För indirekt diskriminerande regler finns ytterligare en möjlighet till rätt-
färdigande, nämligen the rule of reason. Denna möjlighet föreligger även vid andra 
typer av restriktioner mot etableringsfriheten, till exempel då ett land försvårar för 
sina egna medborgare att etablera sig i andra medlemsstater.121  

Artikel 46(1) EG omfattar samtliga typer av restriktioner av etableringsfriheten och 
tillåter medlemsstater att ha:  
 

”författningar som föreskriver särskild behandling av utländska medborgare 
och som grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa". 

EG-domstolen har fastslagit att artikeln skall tillämpas restriktivt, då den utgör ett 
undantag från en av EG:s grundläggande principer genom att omfatta även direkt 
diskriminerande åtgärder.122 För att åberopa allmän ordning och säkerhet måste det, 
enligt EG-domstolen, föreligga:  

”...ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets 
grundläggande intresse”.123  

 
Det förefaller aldrig ha varit aktuellt för EG-domstolen att tillämpa artikel 46 EG 
inom den direkta beskattningen,124 och vi har svårt att föreställa oss en sådan situa-
tion. Möjligheten bortses därför ifrån i den fortsatta diskussionen. 

Det finns, som nämnts ovan, ytterligare ett sätt för stater att rättfärdiga nationella 
regler som står i strid med etableringsfriheten. Möjligheten, the rule of reason, intro-
ducerades av EG-domstolen genom målen Dassonville125 och Cassis de Dijon126,127 och 
har utvidgats genom senare rättspraxis.128 För rättfärdigande krävs att följande fyra 
kriterier är uppfyllda: 

 

                                                
120 Steiner, J. och Woods, L. Textbook on EC Law s. 155. Se vidare nedan, 3.3.2.2.2. 

121 Se nedan. 

122 Mål 41/74 Yvonne van Duyn mot Home Office, REG 1974 s. 1337 st. 18. 

123 Mål 30/77 Régina mot Pierre Bouchereau, REG 1977 s. 1999 st. 3. 

124 Ståhl, K. och Persson Österman, R. EG-rätten och skyddet för den svenska skattebasen s. 36 f. 

125 Mål 8/74 Procureur du Roi mot Benoit och Gustave Dassonville, REG 1974 s. 837, svensk special-
utgåva II s. 343 (’Dassonville’). 

126 Mål 120/78 Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, REG 1979 s. 649, 
svensk specialutgåva IV s. 377 (‘Cassis de Dijon’) 

127 Craig, P. och de Búrca, G. EU Law. Text, cases and materials s. 638. 

128 Craig, P. och de Búrca, G. EU Law. Text, cases and materials s. 659. 
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”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 ge-
nom dem och de skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
denna målsättning...”129 

Att reglerna skall vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt innebär att ut-
ländska och inhemska personer formellt skall behandlas likadant, vilket utesluter di-
rekt diskriminerande åtgärder från tillämpningen av the rule of reason. Endast indi-
rekt diskriminering och andra restriktioner kan således rättfärdigas med stöd därav. 
Följande utgör exempel på vad som, enligt EG-domstolen, kan utgöra skyddsvärda 
allmänintressen:  

• skattekontrollens effektivitet130 

• pressens mångfald131 

• miljön132 

• nationers eller regioners sociala och kulturella särdrag133  

• konsumentens rättigheter134  

Listan med rättfärdigandegrunder under the rule of reason är inte uttömmande, utan 
EG-domstolen har genom sin rättspraxis successivt utökat den.135 De grunder som 
medlemsstater ofta anför till försvar av nationella skatteregler är förhindrande av 
skatteflykt,136 motverkande av skattebasens urholkning137 samt bibehållande av skatte-
systemets inre samband.138   

                                                
129 Mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati e Procurati di Milano, 

REG 1995 s. I-04165 st. 37. 

130 Mål C-250/95 Futura Participations SA och Singer mot Administration des contributions, REG 
1997, s. I-02471 st. 31. 

131 Mål C-368/95 Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH mot Heinrich Bauer 
Verlag, REG 1997 s. I-03689 st. 18 och 26. 

132 Mål 302/86 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark, REG 1988 s. 
4607 st. 8. 

133 Mål C-145/88 Torfaen Borough Council mot B & Q plc, REG 1989 s. 3851, svensk specialutgåva X 
s. 241 st. 13-14. 

134 Mål C- 315/92 Verband Sozialer Wettbewerb eV mot Clinique Laboratoires SNC och Estée Lauder 
Cosmetics GmbH, REG 1994 s. I-00317, svensk specialutgåva XV s. I-00013 st. 15. 

135 Steiner, J. och Woods, L. Textbook on EC Law s. 158. 

136 Se t.ex. mål C-264/96 Imperial Chemical Industries plc. (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her Maj-
esty’s Inspector of Taxes), REG 1998, s. I-4695 st. 25. 
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De sista två förutsättningarna för tillämpning av the rule of reason brukar kallas pro-
portionalitetsprincipen.139 För det första skall regeln vara effektiv i förhållande till sitt 
syfte och för det andra får den inte vara mer restriktiv än nödvändigt. Regeln är 
oproportionerlig om det finns ett mindre restriktivt alternativ som ändå uppfyller 
målsättningen.140 

3.3 Etableringsfriheten tillämpad på CFC-lagstiftningen 

3.3.1 Artikel 43 EG 
Regeringen hävdar i propositionen att CFC-reglerna är förenliga med EG-fördraget 
och att de inte utgör någon restriktion av etableringsfriheten.141 Grunden för detta 
påstående är att samma skattetryck kommer att gälla för svenska företag oavsett om 
de äger andelar i svenska eller utländska bolag eftersom inkomster från ett CFC be-
skattas hos delägaren som inkomst av näringsverksamhet med möjlighet till avräk-
ning för den bolagsskatt som erlagts utomlands.142 Regeringen uttrycker sig på följan-
de sätt: 

”Enligt gällande regler uppstår förhållandevis negativa konsekvenser för 
svenska företag vid ägande av svenska bolag jämfört med vid ägande av vissa 
utländska bolag. Åtgärden minskar de negativa konsekvenserna genom att en 
skatt införs på inkomster i vissa utländska dotterbolag. [...] Ingen nackdel föl-
jer således för företag med andelar i utländska dotterbolag om man inför dessa 
regler.”143 

Ett flertal remissinstanser ansåg dock att den föreslagna CFC-lagstiftningen skulle 
strida mot etableringsfriheten.144 Även i doktrinen är den förhärskande åsikten att re-

                                                                                                                                          
137 Se t.ex. mål C-264/96 Imperial Chemical Industries plc. (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her Ma-

jesty’s Inspector of Taxes), REG 1998, s. I-4695 st. 25 samt mål C-436/00 X och Y mot Riksskatte-
verket, REG 2002, s. I-10829 st. 47. 

138 Se t.ex. mål C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska staten, REG 1992, s. I-249 (’Bach-
mann’) st. 17 och mål C-436/00 X och Y mot Riksskatteverket, REG 2002, s. I-10829 st. 24. 

139 Steiner, J. och Woods, L. Textbook on EC Law s. 159. 

140 Steiner, J. och Woods, L. Textbook on EC Law s. 160. 

141 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 106. 

142 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 106. 

143 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 106. 

144 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 102. 
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gleringen innebär en restriktion av etableringsfriheten.145 Mattsson menar att reglerna 
innebär ett uppenbart hinder mot denna frihet och anför följande resonemang: 

”Om det [...] stod EES-staterna fritt att genom ökad skattskyldighet i hemlan-
det omintetgöra möjligheten att utnyttja ett fördelaktigt skatteklimat i en an-
nan EES-stat, skulle reglerna om etableringsfrihet i fördraget enligt min me-
ning förlora all rimlig mening.”146 

Rabe är av samma åsikt.147 Han grundar sin uppfattning på utgången av målet Lank-
horst-Hohorst148.149 Domstolen förklarar där att olika behandling av dotterbolag be-
roende på var deras moderbolag är belägna utgör ett hinder mot etableringsfriheten.150 
På samma sätt måste en särbehandling av ett moderbolag, beroende på var dotterbo-
laget är beläget, enligt Rabe, innebära en restriktion av denna frihet.151  

Även Wenehed anser att CFC-regleringen strider mot etableringsfriheten eftersom 
den avskräcker svenska medborgare från att etablera sig i vissa andra medlemsstater.152 
Anledningen är att reglerna hindrar att beskattningen uppskjuts av ej realiserade in-
komster hos delägaren, vilket är en nackdel för delägaren jämfört med vid innehav i 
svenska dotterbolag.153  

Generellt inom EU anses nationella CFC-lagstiftningar strida mot etableringsfrihe-
ten.154 Avgörande sägs vara att dessa gör det mindre attraktivt för medborgarna att 
utöva etableringsfriheten.155 

Sundgren är av motsatt uppfattning.156 Hans huvudsakliga invändning är att CFC-
regleringen inte utgör något större hinder än den EG-rättsligt accepterade avräk-
ningsmetoden157 gör:  
                                                
145 Se t.ex. Wenehed, L. Från CFC till C eller hur EG-rätten kan påverka det senaste förslaget till CFC-

lagstiftning, Rabe,G. Cfc och EG-rätten, Bojs J. Nya CFC-regler samt Dahlberg, M. Om CFC-
lagstiftningens förenlighet med EG-rätten. 

146 Mattsson, N. Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? s. 175. 

147 Rabe, G. Cfc och EG-rätten s. 247. 

148 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH mot Finanzamt Steinfurt, REG 2002 s. I-11779 (’Lank-
horst-Hohorst’). 

149 Rabe, G. Cfc och EG-rätten s. 249. 

150 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH mot Finanzamt Steinfurt, REG 2002 s. I-11779 st. 32. 

151 Rabe, G. Cfc och EG-rätten s. 249. 

152 Wenehed, L. Från CFC till C eller hur EG-rätten kan påverka det senaste förslaget till CFC-
lagstiftning s. 605.  

153 Wenehed, L. Från CFC till C eller hur EG-rätten kan påverka det senaste förslaget till CFC-
lagstiftning s. 605. 

154 Lang, M. m.fl. CFC Legislation, Taw Treaties and EC Law s. 43. 

155 Lang, M. m.fl. CFC Legislation, Taw Treaties and EC Law s. 43. 
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”...filialer och handelsbolag utgör också etableringsformer som omfattas av 
EU:s etableringsfrihetsprinciper. En CFC-beskattning av en här bosatt aktie-
ägare som kontrollerar ett utländskt lågbeskattat aktiebolag, kombinerad – 
nota bene – med avräkning för underliggande skatt i den stat där bolaget har 
hemvist, är således inte ’märkvärdigare’ än den normala beskattning som sker 
av här i riket bosatta ägare till utländska filialer och  (skattetransparanta) 
handelsbolag...”158 

Den normala beskattning Sundgren nämner innebär att Sverige beskattar svenska bo-
lag för deras inkomster från utländska fasta driftställen.159 Avräkning medges dock för 
skatt som erlagts i källstaten160.161 Fördelen av att den utländska skatten är låg elimi-
neras således eftersom skatten vid tillämpning av avräkningsmetoden aldrig blir lägre 
än den svenska bolagsskatten.162 Sundgrens slutsats är att ett underkännande av den 
svenska CFC-lagstiftningen i praktiken skulle innebära ett underkännande av avräk-
ningsmetoden.163 EG-domstolens praxis tyder på att avräkningsmetoden inte utgör 
något hinder mot EG-rätten.164 

Vi är av samma uppfattning som majoriteten av doktrinen: de svenska CFC-reglerna 
utgör ett hinder mot etableringsfriheten. Det tyngsta argumentet anser vi vara att 
EG-domstolen har visat genom sin praxis att företagare skall kunna välja att bilda bo-
lag i den medlemsstat som har de mest fördelaktiga bolags- och skatterättsliga regler-
na.165 Därav följer att en medlemsstat inte får eliminera eller reducera eventuella för-
delar som annars skulle följa av att en etablering sker i en annan medlemsstat.  

 

                                                                                                                                          
156 Sundgren, P. Synpunkter på Sveriges nya CFC-beskattning och regelverket om participation exemp-

tion s. 2. 

157 Även kallad ’credit’. 

158 Sundgren, P. Synpunkter på Sveriges nya CFC-beskattning och regelverket om participation exemp-
tion s. 5. 

159 Ett svenskt AB är obegränsat skattskyldigt i Sverige och de svenska skatteanspråken omfattar därför 
också inkomster från bolagets verksamhet i utlandet. Se 6 kap. 3 § IL. 

160 D.v.s. det land i vilket det fasta driftstället har hemvist. 

161 Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. 

162 Se nedan, 4.2.1.1. 

163 Sundgren, P.  Synpunkter på Sveriges nya CFC-beskattning och regelverket om participation ex-
emption s. 4. 

164 Mål C-336-96 Epoux Robert Gilly mot Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, REG 1998, s. I-
02793 st. 46 och 54. 

165 Mål C-212/97 Centros Ltd mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, REG 1999, s. I-1459 st. 27 och mål 
C-436/00 X och Y mot Riksskatteverket, REG 2002, s. I-10829 st. 38. Se även Rabe, G. Cfc och EG-
rätten s. 250. 
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Sveriges regering tycks ha ignorerat betydelsen av att etableringsfriheten inte bara 
förbjuder diskriminering av utländska företag, utan även sådana restriktioner som 
försvårar för inhemska medborgare att etablera sig i andra medlemsstater. Det hade 
varit mer attraktivt för svenska företag att etablera sig i lågskatteländer om CFC-
reglerna inte fanns, varför regeringens påstående att de inte utgör någon restriktion av 
etableringsfriheten, enligt vår mening, är uppenbart felaktigt. Det är nämligen inte 
bara skattesatsen, utan även tidpunkten för beskattning, som är avgörande för hur 
stor börda en beskattning innebär. Innehav i företag belägna i lågskatteländer beskat-
tas oavsett om vinsterna delats ut till den svenske delägaren eller ej, vilket innebär en 
likviditetsmässig nackdel. Innehav i svenska och utländska bolag behandlas således 
inte lika. Samma invändning kan göras mot Sundgrens resonemang. Hans åsikt att 
CFC-beskattningen får samma effekt som avräkningsmetoden har annars en viktig 
poäng. 

3.3.2 Möjligheter att rättfärdiga lagstiftningen – the rule of reason 

3.3.2.1 Inledning 

Som nämnts ovan ger the rule of reason medlemsstater möjlighet att rättfärdiga na-
tionella åtgärder som strider mot etableringsfriheten, så länge vissa förutsättningar är 
uppfyllda.166 Trots att Sveriges regering anser att CFC-reglerna är förenliga med EG-
rätten167 anges i propositionen vilka argument Sverige kommer att stödja sig på vid en 
eventuell framtida EG-rättslig prövning. Argumenten är i första hand behovet av att 
bibehålla skattesystemets inre samband168 och i andra hand behovet av att motverka 
risken för skatteflykt.169  

3.3.2.2 Skattesystemets inre samband 

3.3.2.2.1 Regeringens argumentation 
Den svenska regeringen menar att det svenska skattesystemet innehåller ett skydds-
värt inre samband, som nödvändiggör CFC-reglerna. Reglerna skall nämligen kom-
pensera den fördel som den slopade beskattningen av kapitalinkomster av näringsbe-
tingade andelar medför.170  

Nackdelen sägs utgöras av att delägaren CFC-beskattas för sin andel av den lågbeskat-
tade utländska juridiska personens inkomster.171 Motsvarande nackdel vid innehav i 
svenska bolag utgörs enligt regeringen av att dotterbolaget beskattas med svensk bo-
                                                
166 Se ovan, 3.2.2. 

167 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 106. 

168 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 106. 

169 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 106. 

170 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 107. 

171 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 107. 
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lagsskatt.172 Regeringen menar följaktligen att innehav i såväl svenska som utländska 
juridiska personer medför en skattemässig nackdel, och att denna nackdel krävs för 
att kompensera den slopade beskattningen av kapitalinkomster av näringsbetingade 
innehav: 

”Således motsvaras den fördel som utgörs av ränteavdragsrätt och undantag 
från skatt på utdelningar och kapitalvinster av en beskattning som blir lik-
värdig för företag med svenska respektive utländska dotterbolag.”173 

Det direkta sambandet sägs vara att en fördel och en nackdel uppkommer hos deläga-
ren och dennes CFC gemensamt:  

”Härvidlag finns det anledning att se moder- och dotterbolaget som en enhet, 
eftersom de bestämmelser de träffas av och som innebär fördelar respektive 
nackdelar inte kan anses knutna till endera moder- eller dotterbolaget.”174 

Därefter menar regeringen, tvärtemot tidigare påstående, att fördelen och nackdelen 
faktiskt uppstår hos en och samma skattskyldig: 

”I fallet med CFC-lagstiftningen är det fråga om ett ränteavdrag samt ett un-
dantag från skatt på utdelning och kapitalvinster för det företag som äger an-
delar i ett annat företag vilka kompenseras av skatt på inkomsterna från 
verksamheten både då det rör sig om ett svenskt bolag och då det rör sig om ett 
utländskt företag som inte kommer att betala någon eller i vart fall en låg 
skatt på inkomsterna i det land där det är etablerat. I båda fallen har det 
svenska företaget andel i ett annat företag och således även andel i eventuell 
vinst. Det är denna andel som beskattas i bägge fallen. I bägge fallen kan där-
för det svenska företaget som äger andelar i det andra företaget sägas vara den 
som har fördelen och drabbas av nackdelen i skattehänseende. Det rör sig allt-
så om ett direkt samband.”175 

Det är oklart vad regeringen egentligen menar. Antingen uppkommer fördelen och 
nackdelen hos delägaren och dennes CFC gemensamt, vilket skulle kräva att de båda 
personerna ses som en enhet, eller också uppkommer både fördelen och nackdelen 
hos delägaren. Av EG-domstolens praxis framgår att bedömningen av var fördelen 
och nackdelen uppstår är av stor betydelse, se nedan. 

 

 

 

                                                
172 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 107. 

173 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 107. 

174 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 107. 

175 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 107. 
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3.3.2.2.2 EG-domstolens praxis 
Bibehållandet av skattesystemets inre samband är en rättfärdigandegrund som använ-
des med framgång i målet Bachmann176. Det inre sambandet innebar att en skattemäs-
sig nackdel kompenserades av en skattemässig fördel i ett senare skede. En tysk med-
borgare som bodde i Belgien fick inte göra avdrag i Belgien för sina försäkringspremi-
er som han betalade till ett utländskt försäkringsbolag.177 I gengäld avstod Belgien från 
att senare beskatta utfallande försäkringsbelopp.178 För premier erlagda till belgiska 
försäkringsbolag beviljades avdrag och utfallande försäkringsbelopp från dessa försäk-
ringar beskattades.179 Det fanns således ett samband mellan avdragsrätten för premier-
na och beskattningen av utfallande belopp.180 Formellt sett gjorde reglerna ingen 
skillnad mellan belgiska och utländska försäkringsbolag,181 men EG-domstolen ansåg 
att de i praktiken diskriminerade framför allt försäkringstagare som valde att teckna 
försäkringar hos utländska bolag.182 Den aktuella lagstiftningen kan därför klassifice-
ras som indirekt diskriminerande.  

Åtskilliga medlemsstater har sedan dess åberopat målet Bachmann för att rättfärdiga 
ifrågasatta nationella lagstiftningar.183 EG-domstolen har dock i samtliga fall, utom ett 
som var i princip identiskt med Bachmann,184 ansett att det inre sambandet som med-
lemsstaterna försökt visa inte har varit tillräckligt starkt.185 Ett exempel är målet Ver-
kooijen186. Där ifrågasattes en nederländsk bestämmelse som hade till syfte att lindra 
den ekonomiska dubbelbeskattning som annars förelåg vid utdelning till aktieägare. 
Lindringen medgavs dock endast vid utdelningar från bolag med säte i Nederländer-
na.187 Den nederländska regeringen menade att sambandet bestod av att bolaget beta-

                                                
176 Mål C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska staten, REG 1992, s. I-249. 

177 Mål C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska staten, REG 1992, s. I-249 st. 2-3. 

178 Mål C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska staten, REG 1992, s. I-249 st. 22. 

179 Mål C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska staten, REG 1992, s. I-249 st. 3. 

180 Mål C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska staten, REG 1992, s. I-249 st. 21. 

181 Mål C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska staten, REG 1992, s. I-249 st 8. 

182 Mål C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska staten, REG 1992, s. I-249 st 9. 

183 Mattsson, N. Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? s. 172 samt Ståhl, K. och Persson 
Österman, R. EG-rätten och skyddet för den svenska skattebasen s. 37. 

184 Mål C-300/90 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien, REG 1992, s. I-
00305. Målet avgjordes dessutom samma dag som Bachmann, se mål C-204/90 Hanns-Martin Bach-
mann mot Belgiska staten, REG 1992, s. I-249 st. 21.  

185 Mattsson, N. Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? s. 174 samt Ståhl, K. och Persson 
Österman, R. EG-rätten och skyddet för den svenska skattebasen s. 37. 

186 Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen REG 2000, s. I-04071 (’Verkooi-
jen’).  

187 Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen REG 2000, s. I-04071 st. 9. 
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lade bolagsskatt och att Nederländerna därför som kompensation lindrade aktieäga-
rens skattebörda vid utdelning.188 Bolag belägna i andra medlemsstater betalade ingen 
nederländsk bolagsskatt, varför Nederländerna inte hade någon möjlighet att kom-
pensera aktieägarna vid utdelning.189 EG-domstolen underkände resonemanget efter-
som fördelen och nackdelen rörde olika skatter och olika skattesubjekt:  

”I [...] Bachmann [...] förelåg det nämligen ett direkt samband, vad beträffar 
en och samma skattskyldig, mellan beviljandet av en skattemässig fördel och 
kompensationen av denna fördel genom ett skatteuttag, inom ramen för 
samma beskattning.”190 

Även i målet Bosal191 underkände EG-domstolen det samband som den nationella re-
geringen åberopade. Moderbolag vars dotterbolag redovisade skattepliktiga inkomster 
i Nederländerna kunde få göra ett visst avdrag, till skillnad från moderbolag vars dot-
terbolag inte redovisade skattepliktiga inkomster i Nederländerna.192 EG-domstolen 
påpekade att de nationella bestämmelserna var indirekt diskriminerande, eftersom ut-
ländska dotterbolag oftast inte redovisar skattepliktiga inkomster i Nederländerna.193 
Den nederländska regeringen såg dock ett direkt samband, mellan kostnaderna för 
moderbolagets andel i dotterbolaget och inkomsterna i detta dotterbolag, som skulle 
kunna rättfärdiga den diskriminerande behandlingen.194 EG-domstolen upprepade sitt 
uttalande om att det måste röra sig om en och samma skattskyldig och en och samma 
beskattning,195 och tillade följande: 

”Moderbolag och deras dotterbolag utgör nämligen till skillnad från filialer 
och driftställen egna juridiska personer som var för sig är enskilda skattesub-
jekt. Därmed saknas ett direkt samband inom ramen för en och samma be-
skattning, vilket medför att skattesystemets inre kongruens inte kan åbero-
pas.”196 

EG-domstolens rättspraxis antyder att det krävs ett fall som är i princip identiskt med 
Bachmann för att en medlemsstat skall kunna nå framgång genom att åberopa skatte-
systemets inre samband. Rabe anser att domen i målet Bachmann har blivit överspe-

                                                
188 Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen REG 2000, s. I-04071 st. 50. 

189 Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen REG 2000, s. I-04071 st. 51. 

190 Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen REG 2000, s. I-04071 st. 57. 

191 Mål C-168/01 Bosal Holding BV mot Staatssecretaris van Financiën, REG 2003, s. I-09409 (’Bosal’). 

192 Mål C-168/01 Bosal Holding BV mot Staatssecretaris van Financiën, REG 2003, s. I-09409 st. 8. 

193 Mål C-168/01 Bosal Holding BV mot Staatssecretaris van Financiën, REG 2003, s. I-09409 st. 27. 

194 Mål C-168/01 Bosal Holding BV mot Staatssecretaris van Financiën, REG 2003, s. I-09409 st. 19. 

195 Mål C-168/01 Bosal Holding BV mot Staatssecretaris van Financiën, REG 2003, s. I-09409 st 30. 

196 Mål C-168/01 Bosal Holding BV mot Staatssecretaris van Financiën, REG 2003, s. I-09409 st 32. 



 CFC-regleringens förhållande till EG-rätten 

 26

lad av senare domar,197 och det har till och med hävdats i doktrinen att EG-domstolen 
förefaller ångra domen i målet Bachmann.198 Vi skulle inte gå så långt, men däremot 
är det uppenbart att EG-domstolen granskar åberopanden av Bachmann-principen 
oerhört kritiskt eftersom medlemsstater har åberopat den i stor omfattning utan att 
nå framgång. 

3.3.2.2.3 Analys 
Som nämnts inledningsvis anser Sveriges regering att CFC-reglerna är nödvändiga för 
att bibehålla det inre sambandet i det svenska skattesystemet. Av EG-domstolens 
praxis framgår dock att det krävs att den skattemässiga fördelen och nackdelen upp-
kommer hos en och samma skattskyldig, inom ramen för en och samma beskattning.  

Enligt vår mening haltar den svenska regeringens argumentation i flera avseenden. 
Först och främst är det oklart var fördelen respektive nackdelen anses uppkomma. 
Regeringen menar till en början att en delägare och ett CFC i ett koncernförhållande 
skall ses som en enhet, eftersom varken fördelen eller nackdelen kan anses knuten till 
endera av dem. Uttalandet saknar dock relevans, eftersom det av EG-domstolens 
rättspraxis tydligt framgår att moderbolag och dotterbolag i detta sammanhang inte 
kan anses utgöra en och samma skattskyldig.199 

Regeringens andra resonemang innebär att både fördelen och nackdelen uppkommer 
hos delägaren. Avgörande är huruvida sambandet över huvud taget existerar och i så 
fall är tillräckligt starkt för att rättfärdiga ett hinder mot etableringsfriheten. Ett antal 
omständigheter talar emot detta förhållande. 

När delägaren är en fysisk person är det uppenbart att inget direkt samband förelig-
ger. En fysisk delägare i ett CFC åtnjuter nämligen aldrig den fördel som den slopade 
beskattningen av kapitalinkomster av näringsbetingade andelar medför,200 utan drab-
bas enbart av nackdelen det vill säga svensk beskattning. Regeringen tycks helt ha 
bortsett från denna situation.201  

Inte heller alla juridiska personer som utsätts för CFC-beskattning kan dra nytta av 
den slopade beskattningen av kapitalinkomster på näringsbetingade andelar. Det 
krävs att den lågbeskattade utländska juridiska personens verksamhet bedrivs i någon 
av de associationsformer samt beskattas med någon av de bolagsskatter som anges i 
bilagorna till 39 a kap. IL. I annat fall uppstår således ingen fördel utan endast den 
nackdel som CFC-beskattningen innebär.   

                                                
197 Rabe, G. Cfc och EG-rätten s. 251. 

198 Ståhl, K. och Persson Österman, R. EG-rätten och skyddet för den svenska skattebasen s. 38. 

199 Se även Mattsson, N. Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? s. 177 f. samt Rabe, G. 
Cfc och EG-rätten s. 251. 

200 24 kap. 13 § IL e contrario. 

201 Se även Mattsson, N. Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? s. 178. 



 CFC-regleringens förhållande till EG-rätten 

 27

Även om man accepterar resonemanget att också delägare med svenska dotterbolag 
drabbas av en nackdel i och med att dotterbolaget betalar svensk bolagsskatt, kvarstår 
en viktig omständighet. En utländsk juridisk person som inte klassas som ett CFC be-
talar ingen svensk bolagsskatt, men dess delägare kan trots det under vissa förutsätt-
ningar ta emot skattefria utdelningar och kapitalvinster. Delägare i ett CFC drabbas 
av ytterligare en nackdel, jämfört med en delägare i ett svenskt företag eller ett ut-
ländskt företag som inte klassas som CFC, i och med den löpande beskattningen.202 
Denna kan få till följd att orealiserade vinster, det vill säga vinster som inte delats ut, 
beskattas. Att även en sådan likviditetsnackdel utgör ett hinder mot etableringsfrihe-
ten bekräftas av fallet X och Y, där EG-domstolen underkänner de svenska bestäm-
melser som innebär omedelbar beskattning av övervärdet vid underprisöverlåtelser av 
tillgångar till utländska bolag men inte vid samma typ av överlåtelser till svenska bo-
lag.203 

Sammanfattningsvis existerar inget direkt samband mellan CFC-beskattning och skat-
tefrihet på kapitalinkomster på näringsbetingade andelar, eftersom förekomsten av 
det ena momentet inte förutsätter förekomsten av det andra. Vissa skattskyldiga 
drabbas av nackdelen utan möjligheten att åtnjuta fördelen medan andra skattskyldiga 
åtnjuter fördelen utan att drabbas av nackdelen.  

Vår slutsats är att det inte finns någon möjlighet för den svenska regeringen att nå 
framgång genom att åberopa behovet av att bibehålla skattesystemets inre samband. 
Denna rättfärdigandegrund kan därmed uteslutas.204 

3.3.2.3 Skatteflykt 

3.3.2.3.1 Inledning 
EG-domstolen har uttalat att behovet av att motverka skatteflykt utgör en möjlig 
rättfärdigandegrund.205 Den har också vid ett flertal tillfällen klargjort att behovet av 
att skydda en nationell skattebas under inga omständigheter kan godtas för att rätt-
färdiga hinder mot etableringsfriheten.206 Gränsdragningen mellan skatteflykt och 
skyddande av nationella skatteintäkter är således av största vikt.   

                                                
202 Se även Wenehed, L. Från CFC till C eller hur EG-rätten kan påverka det senaste förslaget till CFC-

lagstiftning s. 610. 

203 Mål 436/00 X och Y mot Riksskatteverket, REG 2002, s. I-10829 st 36 och 39.  

204 Även SRN har kommit till denna slutsats, se nedan, 3.4. 

205 Mål C-264/96 Imperial Chemical Industries plc. (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her Majesty’s In-
spector of Taxes), REG 1998, s. I-4695 st. 26 samt mål C-436/00 X och Y mot Riksskatteverket, REG 
2002, s. I-10829 st. 51.  

206 Se t.ex. mål C-264/96 Imperial Chemical Industries plc. (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her Maj-
esty’s Inspector of Taxes), REG 1998, s. I-4695 st. 28 och mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën 
mot B.G.M. Verkooijen REG 2000, s. I-04071 st. 59.  



 CFC-regleringens förhållande till EG-rätten 

 28

Den svenska skatteflyktslagen skulle kunna tolkas så att en etablering i en annan 
medlemsstat skulle utgöra skatteflykt om den enda anledningen till etableringen var 
att dra fördel av den andra medlemsstatens låga bolagsskattesats. EG-domstolen har 
dock fastslagit att en viktig del av etableringsfriheten är att företag skall kunna etable-
ra sig i det land som förefaller ha de mest förmånliga reglerna. Så länge etableringen 
faktiskt beskattas i den andra medlemsstaten anses det inte vara fråga om skatte-
flykt.207  

Bakgrunden till att Sverige har bestämmelser som motverkar skatteflykt är att staten 
inte vill förlora skatteintäkter. Medlemskapet i EU innebär dock att begreppet skatte-
flykt har fått en annan innebörd. Eftersom målet med unionen är en gemensam 
marknad skall inkomster kunna genereras och beskattas i vilken medlemsstat som 
helst. Ett förfarande som däremot skulle kunna utgöra skatteflykt är att inkomster 
som uppstått i Sverige överförs till en annan medlemsstat med lägre bolagsskatt. Vi 
kan inte se hur en sådan överföring av obeskattade vinster skulle kunna skyddas av 
etableringsfriheten eller den fria rörligheten för kapital. Den gemensamma markna-
den påverkar nämligen inte källstatsprincipen, som innebär att en stat har rätt att be-
skatta inkomster som har uppstått i densamma.208 Däremot får inte medlemsstater 
förhindra att deras medborgare genererar vinster i andra medlemsstater.  

3.3.2.3.2 Regeringens argumentation 
I propositionen anges behovet av att motverka skatteflykt som en alternativ rättfär-
digandegrund.209 Regeringen anser att CFC-reglerna är nödvändiga för att motverka 
skatteflykt och skydda den svenska skattebasen. Skyddet av den svenska skattebasen 
utgör, till skillnad från motverkandet av skatteflykt, ingen möjlig grund för rättfär-
digande.210 Regeringen menar emellertid att det faktum att endast viss utländsk etable-
ring leder till CFC-beskattning innebär att det framför allt är risken för skatteflykt 
som motverkas: 

”[R]eglerna [...] träffar [inte] alla företag i alla medlemsstater utan endast fall 
där hela eller vissa delar av systemet i den berörda staten anses innebära en 
form av potentiellt skadlig skattekonkurrens eller medför en betydande skill-
nad i beskattning som kan ge upphov till skatteflykt. Det kan i dessa fall gene-
rellt sett antas att delägande i företag i aktuella stater medför en risk för skat-
teflykt. Detta bekräftas för övrigt av det arbete som bedrivs av medlemsstater-
na med upprättandet av en uppförandekod mot skadlig skattekonkurrens.”211 

                                                
207 Mål C-264/96 Imperial Chemical Industries plc. (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her Majesty’s In-

spector of Taxes), REG 1998, s. I-4695 st. 26. 

208 Se Tivéus, U. och Köhlmark, A. Internationella skattehandboken s. 20. 

209 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 108. 

210 Se ovan, 3.3.2.3.1. 

211 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 108. 
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Regeringen menar således att en etablering i en lågskattestat kan presumeras utgöra 
skatteflykt. 

3.3.2.3.3 EG-domstolens praxis 
Behovet av att motverka skatteflykt har, som nämnts ovan, av EG-domstolen erkänts 
som en möjlig rättfärdigandegrund.212 Trots det har ingen medlemsstat hittills vunnit 
framgång genom att åberopa den, eftersom de prövade reglerna har varit alltför gene-
rellt tillämpliga för att anses stå i proportion till sitt syfte.213 EG-domstolen har inte 
definierat begreppet skatteflykt,214 men uttalat att en etablering i ett land med lågt 
skattetryck inte i sig utgör skatteflykt.215 Etableringsfrihetens syfte är, som tidigare 
nämnts, att EU:s medborgare skall ha möjlighet att etablera sig i det land som har de 
mest fördelaktiga reglerna. Av målen ICI samt X och Y framgår att nationella regler 
kan godkännas om de är utformade för att enbart omfatta konstlade situationer vars 
enda syfte är att kringgå beskattning:216  

”Den bestämmelse som är i fråga i målet vid den nationella domstolen har 
emellertid inte specifikt till syfte att från en skatteförmån utestänga rena sken-
transaktioner som sker för att kringgå svensk skattelagstiftning...”217  

3.3.2.3.4 Analys 
Vår uppfattning skiljer sig även här från regeringens. CFC-lagstiftningen motverkar 
förvisso skatteflykt, men den stannar inte därvid. Eftersom alla etableringar i lågskat-
teländer omfattas är den inte specifikt utformad för att täcka enbart konstlade situa-
tioner. Reglerna tar inte någon hänsyn till syftet med etableringen, vilket gör att även 
seriös verksamhet träffas. Risken är således stor att argumentet faller på proportiona-
litetsprincipen218, då det troligen finns alternativ som är mindre ingripande. Möjlighe-
terna att ersätta dagens CFC-reglering med mindre ingripande alternativ analyseras 
vidare i kapitel fem.  

                                                
212 Mål C-264/96 Imperial Chemical Industries plc. (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her Majesty’s In-

spector of Taxes), REG 1998, s. I-4695 st. 26 samt mål C-436/00 X och Y mot Riksskatteverket, REG 
2002, s. I-10829 st. 51.  

213 Ståhl, K. och Persson Österman, R. EG-rätten och skyddet för den svenska skattebasen s. 37. 

214 Mattsson N. Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten? s. 179. 

215 Mål C-264/96 Imperial Chemical Industries plc. (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her Majesty’s In-
spector of Taxes), REG 1998, s. I-4695 st. 26. 

216 Mål C-264/96 Imperial Chemical Industries plc. (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her Majesty’s In-
spector of Taxes), REG 1998, s. I-4695 st. 26 och mål C-436/00 X och Y mot Riksskatteverket, REG 
2002, s. I-10829 st. 61. 

217 Mål C-436/00 X och Y mot Riksskatteverket, REG 2002, s. I-10829 st. 61. 

218 Se ovan, 3.2.2. 
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En diskussion fördes i förarbetena om vilken typ av inkomster som skulle inkluderas 
i skattebasen och därmed CFC-beskattas. I det första förslaget förespråkades att skat-
tebasen skulle begränsas till inkomster från passiv verksamhet,219 exempelvis räntein-
täkter, mottagen utdelning samt ersättning på grund av upplåtelse eller överlåtelse av 
nyttjanderätt till materiella eller immateriella tillgångar.220 Förslaget avvisades med 
anledning av svårigheten att skilja mellan aktiv och passiv verksamhet.221 Att en rörel-
se har passiva inkomster betyder inte att den är konstruerad i syfte att kringgå svens-
ka skattebestämmelser. Det finns dock sätt att begränsa tillämpningen av CFC-
reglerna till att i större utsträckning omfatta just sådana inkomster som innebär en 
större risk för skatteflykt.222 Följden av att Sverige CFC-beskattar samtliga inkomster 
är att seriös verksamhet också träffas. 

Risken är också överhängande att delägare som inte utövar kontroll omfattas av 
CFC-reglerna eftersom redan ett innehav om 25 procent av röst- eller kapitalandelar-
na utlöser CFC-beskattning.223 Ur skatteflyktssynvinkel är det framför allt angeläget 
att komma åt de delägare som har bestämmande inflytande över ett CFC, eftersom 
det är de som har möjlighet att utföra skatteflyktstransaktioner. Reglerna kunde såle-
des vara snävare så att inte delägare utan möjlighet att påverka verksamheten i ett 
CFC träffades av dem. 

Något som ytterligare talar emot argumentet om skatteflykt är att de svenska regler-
na inte tar hänsyn till om inkomsterna redan har CFC-beskattats i en annan stat, vil-
ket kan inträffa vid innehav genom ett utländskt holdingbolag. Holdingbolaget CFC-
beskattas då av sin hemviststat samtidigt som den svenske delägaren CFC-beskattas av 
Sverige.224 Trots diskussioner i förarbetena225 föreslogs ingen lösning av problemet 
med dubbel CFC-beskattning.226 Syftet med att beskatta inkomster som redan CFC-
beskattats utomlands kan inte ses som annat än att skydda den svenska skattebasen.  

Sammanfattningsvis anser vi att Sverige har extremt små chanser att nå framgång med 
detta försök att rättfärdiga lagstiftningen. Reglerna är så generella att deras huvudsak-
liga syfte inte verkar vara att motverka skatteflykt utan snarare att skydda den svens-
ka skattebasen. 

                                                
219 SOU 2001:11. Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 205. 

220 SOU 2001:11. Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 205. 

221 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 162 samt Wenehed, L. CFC-lagstiftning en-
ligt  den senaste modellen s. 5. 

222 Se vidare nedan, 5.3.1.4. 

223 Se ovan, 2.4. 

224 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 96 samt Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sve-
rige s. 6. 

225 SOU 2001:11. Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 208. 

226 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 96 samt Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sve-
rige s. 6. 
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3.4 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 
Skatterättsnämnden har nyligen i ett förhandsbesked konstaterat att de svenska CFC-
reglerna strider mot EG-rätten. En av frågorna var huruvida bestämmelserna i artikel 
56 och 43 EG hindrar att ett svenskt aktiebolag med dotterbolag i utlandet227 CFC-
beskattas enligt reglerna i 39 a kap. IL. 

Skatterättsnämnden anser att den svenska CFC-regleringen utgör en begränsning av 
både etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital, eftersom den behandlar 
resultatutjämning olika beroende på var dotterbolaget är beläget.228 Vid beräkningen 
av ett svenskt moderbolags andel av överskottet i en utländsk juridisk person får av-
drag göras för underskott som uppkommit i verksamheten enbart under de tre när-
mast föregående beskattningsåren,229 medan vid inkomstberäkningen hos ett svenskt 
dotterbolag avdrag får göras för underskott utan begränsning i tiden.230 Skatterätts-
nämnden stödde sitt resonemang på domen i målet Lankhorst-Hohorst,231 där EG-
domstolen underkände tyska underkapitaliseringsregler som behandlade avkastning 
på främmande kapital olika beroende på var moderbolaget var beläget.232 

Vad gäller etableringsfriheten, som endast är relevant gentemot andra medlemsstater, 
anser Skatterättsnämnden att CFC-regleringen inte kan rättfärdigas.233 Nämnden me-
nar att det direkta samband i skattesystemet, som den svenska regeringen åberopar 
som rättfärdigandegrund, inte existerar. Anledningen är att fördelen, det vill säga 
skattefriheten på kapitalinkomster av näringsbetingade andelar, inte förutsätter att 
CFC-beskattning utgår.234  

De svenska CFC-reglerna är vidare alltför generellt utformade för att enbart träffa 
skatteflyktssituationer.235 Behovet av att motverka skatteflykt skulle annars kunna 
utgöra en möjlighet till rättfärdigande.236 Skatterättsnämndens slutsats är att de svens-
ka CFC-reglerna är oförenliga med etableringsfriheten.237 

                                                
227 Bolag vilka bedrev återförsäkringsverksamhet i Schweiz respektive Luxemburg. 

228 SRN:s förhandsbesked meddelat 2005-04-04, dnr 23-04, 72-04/D, F 2005:2:15, s. 7 ff. 

229 39 a kap. 6 § 1 st 2 p. IL. 

230 40 kap. 2 § IL. 

231 SRN:s förhandsbesked meddelat 2005-04-04, dnr 23-04, 72-04/D, F 2005:2:15 s. 6 f. 

232 C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH mot Finanzamt Steinfurt, REG 2002 s. I-11779 st. 32. 

233 SRN:s förhandsbesked meddelat 2005-04-04, dnr 23-04, 72-04/D, F 2005:2:15 s. 9. 

234 SRN:s förhandsbesked meddelat 2005-04-04, dnr 23-04, 72-04/D, F 2005:2:15 s. 8. 

235 SRN:s förhandsbesked meddelat 2005-04-04, dnr 23-04, 72-04/D, F 2005:2:15 s. 9. 

236 SRN:s förhandsbesked meddelat 2005-04-04, dnr 23-04, 72-04/D, F 2005:2:15 s. 8. 

237 SRN:s förhandsbesked meddelat 2005-04-04, dnr 23-04, 72-04/D, F 2005:2:15 s. 9.  
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Ovanstående resonemang omfattar även möjligheten att rättfärdiga restriktionen av 
den fria rörligheten för kapital, vad avser innehav i företag belägna i andra EU-stater. 
Denna frihet innefattar emellertid även kapitalrörelser gentemot tredje land238,239 och 
reglerna har ett mer begränsat syfte gentemot tredje land än i förhållande till andra 
medlemsstater. Behovet av att motverka skatteflykt utgör i det fallet därför en till-
räcklig grund för rättfärdigande av CFC-regleringen.240 Skatterättsnämnden kunde 
inte finna någon mindre ingripande metod för att uppnå syftet att motverka skatte-
undandragande.241 

”Som framhållits ovan måste reglerna om fria kapitalrörelser avseende tredje 
land anses ha ett mer begränsat syfte än motsvarande regler beträffande stater 
inom EU. Detta talar enligt nämndens mening för att möjligheten att rätt-
färdiga regler som inskränker den fria rörligheten mot tredje land bör vara 
större än beträffande regler som inskränker den fria rörligheten för kapital 
inom EU. När det särskilt gäller önskemålet att motverka skatteflykt bör 
även mer generellt utformade skatteflyktsregler som de nu aktuella kunna 
godtas vid en prövning mot fördragsbestämmelserna om den fria rörligheten 
för kapital till och från tredje land.”242 

Vi tror att detta förhandsbesked är ett steg mot en förändring alternativt ett avskaf-
fande av den svenska CFC-regleringen. Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är 
bindande.243 Dessförinnan kan det dock överklagas hos Regeringsrätten.244 Denna in-
stans är i så fall skyldig att begära ett förhandsavgörande från EG-domstolen,245 under 
förutsättning att det inte är uppenbart hur EG-fördragets bestämmelser skall tolkas.246 
EG-domstolens tidigare praxis tyder på att skäl föreligger för att underkänna den 
svenska CFC-regleringen.247 CFC-lagstiftningens framtid är följaktligen osäker. 

                                                
238 Stater utanför EU. 

239 Art. 56 EG. 

240 SRN:s förhandsbesked meddelat 2005-04-04, dnr 139-04/D, F 2005:2:16, s. 11. 

241 SRN:s förhandsbesked meddelat 2005-04-04, dnr 139-04/D, F 2005:2:16, s. 11. 

242 SRN:s förhandsbesked meddelat 2005-04-04, dnr 139-04/D, F 2005:2:16, s. 11. 

243 16 § lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. 

244 22 § lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. 

245 Art. 234 EG. 

246 Mål 283/81 Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot Ministero della santà, REG 1982 s. 3415, 
svensk specialutgåva VI s. 513 st. 16. 

247 Se ovan, 3.3. 



 CFC-regleringens förhållande till EG-rätten 

 33

3.5 Sammanfattning 
Detta kapitel visar att den svenska CFC-lagstiftningen gör det mindre attraktivt för 
personer i Sverige att etablera sig i vissa andra EU-länder. Den utgör därför, enligt 
oss, ett hinder mot etableringsfriheten. Vi visar också att de grunder som Sveriges re-
gering åberopar för att rättfärdiga reglerna sannolikt inte skulle godtas vid en EG-
rättslig prövning. Vår uppfattning är att reglerna är alltför generellt utformade för att 
rättfärdigas av behovet av att motverka skatteflykt. Vår analys visar dessutom att det 
inte heller finns något skyddsvärt inre samband i det svenska skattesystemet som 
skulle kunna rättfärdiga lagstiftningen.  

Skatterättsnämndens bedömning av CFC-reglerna är att dessa strider mot etablerings-
friheten samt mot den fria rörligheten för kapital, men att hindret mot sistnämnda 
frihet är rättfärdigat med hänsyn till behovet av att motverka skatteflykt, dock endast 
i förhållande till tredje land.  
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4 Effekter av slopad CFC-reglering 

4.1 Inledning 
I kapitlet analyseras vilka effekter som skulle uppstå vid ett totalt borttagande av 
CFC-regleringen. Analysen görs utifrån två perspektiv; dels hur den svenska skatte-
basen skulle påverkas och dels hur svenska CFC-delägare skulle påverkas. Därefter 
ställs frågan i ett EG-rättsligt sammanhang. För att avgöra om en restriktion av eta-
bleringsfriheten, eller den fria rörligheten för kapital, står i proportion till sitt syfte är 
det nödvändigt att veta vad som krävs för att uppfylla detta syfte. Det är således av 
yttersta vikt att utreda vilka effekter slopad CFC-reglering skulle få för att veta hur 
restriktiva de åtgärder kan vara som skall ersätta den. Analysen åskådliggör hur eta-
bleringsfriheten inskränks av CFC-reglerna samt hur de drabbar långt mer än skatte-
flyktssituationer. 

4.2 Slopad löpande delägarbeskattning  

4.2.1 Juridiska personer som delägare 

4.2.1.1 Skattefria utdelningar 

I dagsläget kan ett svenskt aktiebolag som etablerar sig genom ett dotterbolag248 i ett 
lågskatteland, på grund av de svenska CFC-reglerna, inte dra nytta av etableringssta-
tens låga skattenivå. Det svenska bolaget CFC-beskattas för dotterbolagets inkomster 
oavsett om de delas ut eller återinvesteras i den utländska verksamheten.249 Däremot 
utgår ingen svensk skatt på utdelning till moderbolaget.250 

En slopad CFC-beskattning skulle göra det mer attraktivt för svenska bolag att eta-
blera sig genom dotterbolag i lågskatteländer. Utan CFC-regler har Sverige inte nå-
gon rätt att beskatta inkomster som inte tas ut ur ett utländskt dotterbolag.251 Där-
med drabbas inte återinvesteringar i verksamheten av några svenska skatteanspråk, 
utan Sveriges beskattningsrätt, som är beroende av ett antal omständigheter, kan in-
träda först vid utdelning till det svenska moderbolaget. 

Genom införandet av Moder-/dotterbolagsdirektivet skapades möjligheter för mo-
derbolag inom EU att skattefritt ta emot utdelning från sina dotterbolag belägna i 

                                                
248 För att CFC-beskattning skall bli aktuell räcker det att innehavet uppgår till 25 % av röst- eller kapi-

talandelarna, se 39 a kap. 2 § IL. I detta kapitel använder vi därför för enkelhetens skull uttrycket 
dotterbolag även angående innehav där delägaren inte utövar bestämmande inflytande. Jfr. 1 kap. 5 § 
ABL. 

249 Wenehed, L. CFC-lagstiftning enligt den senaste modellen s. 4 och Rabe, G. CFC-utvidgningen i Sve-
rige s. 4 

250 P.g.a. att CFC-beskattning redan skett, 42 kap. 22 § IL. 

251 Bojs, J. Nya CFC-regler s. 727. 
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andra medlemsstater. Som en konsekvens av direktivet beskattar Sverige ej utdelning-
ar från dotterbolag252 i andra EU-stater om de bedrivs genom någon av de associa-
tionsformer som anges i en bilaga253 till IL. En annan bilaga254 anger de typer av bo-
lagsskatter som måste utgå för att utdelningen skall undantas från svensk inkomst-
skatt. Direktivet föreskriver vidare att även etableringsstaten skall avstå från att be-
skatta utdelningar.255 

Förutsättningen för skattefrihet när det gäller utdelningar från dotterbolag belägna 
utanför EU är något annorlunda. Dotterbolaget skall motsvara ett svenskt aktiebolag 
eller en svensk ekonomisk förening256, vilket innebär att dotterbolaget beskattas med 
en bolagsskatt jämförlig med den svenska.257 Med jämförlig beskattning avses 15 pro-
cent.258 Om inte kravet på jämförlig beskattning är uppfyllt beskattar Sverige och tro-
ligen även etableringsstaten utdelningen. Sverige åtar sig dock i sina dubbelbeskatt-
ningsavtal att medge avräkning av den utländska källskatten vid utdelningar från ut-
ländska dotterbolag.259 För moderbolaget innebär detta att skatten på utdelningen ald-
rig understiger den svenska bolagsskattesatsen.260  

Vid avyttring av utländska dotterbolag tillämpar Sverige liknande regler som de som 
gäller för utdelningar.261 Till skillnad från vid utdelningar till moderbolag kräver Mo-
der-/dotterbolagsdirektivet dock inte skattefrihet vid avyttringar av dotterbolagsan-

                                                
252 Innehavet i det utländska företaget skall uppgå till 10 % av röst- eller kapitalandelarna. Se 24 kap. 14 

§ 1 st. p. 2  samt 16 § 1 st. IL.  

253 Bilaga 24.1 till 24 kap. 16 § IL. 

254 Bilaga 24.2 till 24 kap. 16 § IL. 

255 Rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moder-
bolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater art. 5. 

256 Se 2:2 IL. 

257 24 kap. 15 § 1 st. IL. 

258 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 63. 

259 Se t.ex. 1986 års avtal mellan Irland och Sverige för att undvika dubbelbeskattning och förhindra 
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst art. 11, 1993 års avtal mellan Ko-
nungariket Sverige och Republiken Lettland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatte-
flykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet art. 10 samt 1994 års avtal mellan Sveriges 
regering och Amerikas Förenta Staters Regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhind-
rande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst art. 10. Se även OECD Model Tax Convention 
art. 10. 

260 Avräkning innebär att Sverige beskattar inkomsten men medger avräkning av den skatt som erlagts 
i den andra staten, Lodin, S. m.fl Inkomstskatt – En läro- och handbok i skatterätt, s. 515 f. En anled-
ning till att Sverige tillämpar avräkningsmetoden istället för att helt undanta de utländska inkoms-
terna från beskattning sägs vara att avräkningsmetoden kan minska intresset för etableringar utom-
lands samt hindra skatteflykt, se SOU 1988:45. Vissa internationella skattefrågor s. 42. 

261 Mattsson, N. Svensk internationell beskattningsrätt s. 82. 
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delar,262 varför det inte kan förutsättas att övriga EU-stater har regler som motsvarar 
de svenska i det avseendet.  

4.2.1.2 Analys 

Från ett delägarperspektiv är den stora fördelen med avskaffad CFC-beskattning att 
vinster kan återinvesteras i den utländska verksamheten utan att först beskattas på 
delägarnivå. Denna möjlighet är oberoende av i vilken associationsform verksamhe-
ten bedrivs. 

För vissa juridiska personer som idag träffas av CFC-lagstiftningen innebär kraven på 
speciella associationsformer och inkomstskatter att deras delägare inte kan ta emot 
skattefri utdelning. För delägarna kan avskaffad CFC-beskattning innebära en ökad 
skattebörda, under förutsättning att vinsterna delas ut istället för att återinvesteras.263 
Slopad CFC-beskattning medför följaktligen inte alltid fördelar för svenska delägare. 

Avskaffade CFC-regler innebär däremot en klar skatteförmån för delägare i de lågbe-
skattade utländska juridiska personer som uppfyller kraven i tidigare nämnda bilagor. 
Förutsättningarna för skattefria kapitalinkomster av näringsbetingade andelar är då 
uppfyllda, vilket innebär att delägarna undkommer svensk inkomstbeskattning.264 
Endast lågskattelandet beskattar då den utländska juridiska personens inkomster. Om 
det är ett EU-land beskattar varken Sverige eller etableringsstaten utdelningen.265  

De EU-länder som inte finns med på den vita listan är Belgien, Estland, Irland, Lux-
emburg och Nederländerna.266 Så länge deras bolag betalar mer än 15,4 procent i bo-
lagsskatt CFC-beskattar Sverige emellertid inte deras delägare. För de bolag i bilagor-
na som beskattas med mer än 15,4 procent innebär avskaffade CFC-regler således inte 
någon förändring.  

Sammanfattningsvis är avskaffad CFC-reglering en fördel för samtliga delägare som 
önskar återinvestera vinster i den utländska verksamheten. För delägare som väljer att 
ta emot utdelning blir följden under speciella omständigheter istället ökat skattetryck. 
För delägare i de lågbeskattade utländska juridiska personer, som finns med i bilagan 
till 24 kap. 16 § IL, innebär slopad CFC-beskattning en mycket stor fördel.  

                                                
262 Mattsson, N. Svensk internationell beskattningsrätt s. 82. 

263 Förutsättningen är att varken bolagsskatt eller källskatt i lågskattelandet överstiger den svenska bo-
lagsskattesatsen (28 %). Dessutom krävs att den utländska bolagsskattesatsen är högre än den ut-
ländska källskattesatsen.  

264 Observera att Sverige fortfarande har rätt att beskatta utdelningar från CFC:ts svenska moderbolag 
till den fysiska person som äger detta moderbolag, under förutsättning att den fysiska personen är 
obegränsat skattskyldig i Sverige. Se nedan, 4.2.2. 

265 Rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moder-
bolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater. 

266 Se bilaga till 39 § kap. 7 § IL. 
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Följande exempel illustrerar vilken effekt slopad CFC-beskattning har för en delägare 
i en sådan lågbeskattad utländsk juridisk person som finns med i bilagan till 24 kap. 
16 § IL: 

Ett svenskt moderbolag (MB) äger ett dotterbolag (DB) i ett land (X) som inte 
finns med på den vita listan. Bolagsskattesatsen i X uppgår till 10 %. DB:s 
vinst är 100 som följaktligen beskattas med 10 % i X. 

I dagsläget CFC-beskattar Sverige MB för DB:s vinst med 28 %.267 Den skatt 
som redan erlagts i X avräknas dock.268 MB betalar således 18 % skatt i Sveri-
ge, oavsett om utdelning mottas eller ej. Vid utdelning sker ingen beskattning, 
varken i Sverige269 eller i X270. DB:s vinst beskattas totalt med 28 %. Om ut-
delning senare sker till MB:s fysiska delägare utlöses ytterligare beskattning. 

Utan CFC-regler beskattas DB:s vinst endast med de 10 % som erläggs som bo-
lagsskatt i X. Ingen svensk CFC-beskattning sker, och inte heller någon be-
skattning vid utdelning till MB.271 Även i detta fall utlöses dock ytterligare be-
skattning om utdelning senare sker till MB:s fysiska delägare.  

Vår slutsats är att slopad CFC-beskattning skulle göra det mer attraktivt, för personer 
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, att investera i lågskatteländer. Det är därför 
sannolikt att Sverige därmed skulle förlora skatteintäkter. Enligt Tivéus har dock 
Sverige på grund av den slopade beskattningen av kapitalinkomster av näringsbeting-
ade andelar blivit ett av Europas bästa holdingbolagsländer ur skattemässig synvin-
kel.272 Ett antal av EU:s medlemsstater har dock betydligt lägre bolagsskatt än Sveri-
ge.273 Moder-/dotterbolagsdirektivet gör att även dessa länder måste lindra beskatt-
ningen av utdelningar till och från andra medlemsstater. Det finns således flera euro-
peiska länder som har betydligt lägre skattetryck än Sverige för holdingbolag. 

Att Sverige förlorar, eller åtminstone riskerar att förlora, skatteintäkter räcker inte 
för att rättfärdiga det hinder mot etableringsfriheten som CFC-reglerna utgör. EG-
domstolen har i åtskilliga fall uttalat att hänsyn av ekonomisk natur, som att bevara 
den inhemska skattebasen, inte kan godtas.274   

                                                
267 65 kap. 14 § IL. Se Bojs, J. Nya CFC-regler s. 733.  

268 18-22 §§ lagen (1986.468) om avräkning av utländsk skatt. 

269 P.g.a. att CFC-beskattning redan skett,  42 kap. 22 § IL.  

270 P.g.a. rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för 
moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater. 

271 P.g.a. rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för 
moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater.   

272 Tivéus, U. Skattefrihet för utdelning och kapitalvinster på näringsbetingade andelar s. 277. 

273 Cypern 10 %, Lettland 15 %, Litauen 15 %, Ungern 16 %. Se Bolmstrand, S. och Estberg, S. En intro-
duktion till bolagsbeskattningen i de nya EU-länderna s. 200. 

274 Se ovan, 3.3.2.3.1. 
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4.2.2 Fysiska personer som delägare 

4.2.2.1 Återinvestering  

Även en fysisk delägare beskattas idag löpande för sin andel av inkomsterna i ett 
CFC,275 som inkomst av näringsverksamhet.276 Oavsett om CFC-reglerna avskaffas 
kan han inte ta emot utdelningar skattefritt eftersom en fysisk persons innehav aldrig 
anses vara näringsbetingat.277 Reglerna om slopad beskattning av kapitalinkomster på 
näringsbetingade andelar är därför inte tillämpliga. Att de är tillämpliga på juridiska 
personer beror på att det ansågs önskvärt att lindra den kedjebeskattning som annars 
uppstår då bolag ägs genom andra bolag, eftersom man ville uppnå skattemässig neut-
ralitet mellan direkta och indirekta innehav. Det skall således inte spela någon roll 
om en fysisk person äger ett aktiebolag direkt eller genom ett annat aktiebolag; vins-
terna skall enbart beskattas en gång på bolagsnivå och en gång på delägarnivå.278 

Slopad CFC-beskattning medför dock fördelar även för fysiska delägare. En klar för-
del är möjligheten att återinvestera vinster i den utländska juridiska personen utan att 
de först beskattas hos delägaren. Beskattningen av utdelningar blir dessutom lindriga-
re genom att dessa räknas som inkomst av kapital.279 När reglerna om fåmansföretag 
är tillämpliga beskattas emellertid utdelningar delvis som inkomst av tjänst.280 Sist-
nämnda alternativ är på grund av progressionseffekten281 mindre fördelaktigt än 
förstnämnda, men båda innebär en skattelindring jämfört med då CFC-beskattning 
utgår.  

Liksom i fallet med en juridisk person som delägare beskattar Sverige endast utdel-
ningen till den del den andra statens källskatt understiger den svenska skattesatsen. 
Om det rör sig om ett land med vilket Sverige har slutit dubbelbeskattningsavtal har 
Sverige normalt sett frånsagt sig rätten att beskatta utdelningen fullt ut.282 I andra fall 
tillämpas reglerna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.  

                                                
275 Bojs, J. Nya CFC-regler s. 729. 

276 Bojs, J. Nya CFC-regler s. 734. För fysiska personer uppgår skatten på inkomst av näringsverksam-
het till 30-55 %, 65 kap. 3 och 5 §§ IL. 

277 24 kap. 13 § IL e contrario. 

278 SOU 2001:11. Utdelning och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 122. 

279 Skattesatsen för inkomstslaget kapital är för fysiska personer 30 %, 65 kap. 7 § IL. 

280 57 kap. 7 § IL. 

281 Progressionseffekten innebär att skattesatsen blir högre för de inkomster som överstiger ett visst be-
lopp. Se 65 kap. 5 § IL. 

282 Se t.ex. 1986 års avtal mellan Irland och Sverige för att undvika dubbelbeskattning och förhindra 
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst art. 11, 1993 års avtal mellan Ko-
nungariket Sverige och Republiken Lettland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatte-
flykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet art. 10 samt 1994 års avtal mellan Sveriges 
regering och Amerikas Förenta Staters Regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhind-
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4.2.2.2 Analys 

Slopade CFC-regler innebär lindrigare beskattning för fysiska delägare. Det leder 
också till en fördel för den delägare som väljer att inte tillgodogöra sig den utländska 
juridiska personens vinster i och med att Sverige då inte kan beskatta dessa. Om den 
fysiska delägaren sedan flyttar utomlands kan han avyttra sitt innehav utan att Sveri-
ge beskattar kapitalvinsten. Det är dock inte tillräckligt att han upphör att vara obe-
gränsat skattskyldig i Sverige283 eftersom IL innehåller en bestämmelse som ger Sveri-
ge rätt att beskatta kapitalvinster vid avyttring av andelar i svenska aktiebolag under 
tio år från utflyttning.284 Denna tidsperiod har reducerats till fem år i förhållande till 
flera länder med vilka Sverige har slutit dubbelbeskattningsavtal.285 Sverige avstår där-
efter helt från att beskatta.  

För den svenska skattebasen innebär ett avskaffande av CFC-reglerna att inkomsterna 
kan beskattas först när de delas ut till delägaren och då endast i den mån de inte be-
skattas i källstaten. Slopad CFC-beskattning medför en risk att den svenska skatteba-
sen minskar. Etableringsfriheten innebär emellertid att en fysisk person skall kunna 
etablera sig i vilken medlemsstat som helst och minskningen av den svenska skatteba-
sen kan aldrig rättfärdiga ett hinder mot denna frihet. Vidare kan inte en fysisk per-
sons etablering i ett lågskatteland i sig ses som skatteflykt.  

4.3 Ränteavdragsarbitrage 

4.3.1 Problem 
Behovet av att motverka ränteavdragsarbitrage var ett av motiven till de skärpta 
CFC-reglerna. Ränteavdragsarbitrage innebär att en räntebärande investering kan ge 
en högre avkastning än vad lånekostnaden uppgår till.286 Förfarandet kan användas 
för att flytta vinster mellan bolag. 

I korthet går det till enligt följande. Det svenska moderbolaget lånar kapital och inve-
sterar det i sitt utländska, lågbeskattade, dotterbolag. Det rör sig alltså om ett slags 

                                                                                                                                          

rande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst art. 10. Se även OECD Model Tax Convention 
art. 10. 

283 När man inte längre har väsentlig anknytning till Sverige upphör man att vara obegränsat skatt-
skyldig här, 3 kap. 7 och 17 §§ IL. 

284 3 kap. 19 § IL. 

285 Se t.ex. 1991 års avtal mellan Konungariket Sverige och Konungariket Belgien för att undvika dub-
belbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet art. 13.5, 
1996 års avtal mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg för att undvika dubbel-
beskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet art. 13.5 
samt 1991 års avtal mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna för att undvika 
dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet art. 
13.5.  

286 SOU 2001:11. Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 339.  
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överkapitalisering av dotterbolaget, som i sin tur kan låna ut medlen för att förränta 
dem. Det svenska moderbolaget kan göra avdrag för räntekostnaderna. Dotterbola-
gets resultat ökar och moderbolagets resultat minskar. I och med den slopade be-
skattningen av kapitalinkomster av näringsbetingade andelar kan sedan dotterbolagets 
vinster skattefritt överföras till moderbolaget som utdelning.287  

För att ränteavdragsarbitrage skall vara intressant för en koncern krävs att skillnaden 
mellan de båda ländernas skattesats är relativt stor samt att skillnaden mellan ut- och 
inlåningsräntorna är relativt liten.288 Andersson anger i ett utlåtande i förarbetena till 
den nya CFC-regleringen att skillnaden mellan ut- och inlåningsräntorna är för stor 
för att det skall föreligga någon risk för ränteavdragsarbitrage.289 Ränteavdragsarbitra-
ge medför, enligt honom, även nackdelar för de inblandade företagen ur andra aspek-
ter:  

”Man måste dock komma ihåg att för stora företag innebär det en stor kostnad 
att ge sig in i ränteavdragsarbitrage eftersom deras balansräkning i så fall 
kommer att se underlig ut. Det påverkar i sin tur investerarnas bedömning av 
företaget och därmed även börskursen. Det försvårar för företaget att få en hög 
likviditet i sin aktie och därmed motverkas incitamenten till ränteavdragsar-
bitrage. Dessa kostnader i form av minskat aktieägarvärde bedöms av de 
svenska storbolagen som så omfattande att ränteavdragsarbitrage i praktiken 
aldrig blir intressant.”290  

I såväl propositionen som betänkandet av 1998 års företagsskatteutredningar bortsågs 
dock från Anderssons utlåtande.291 Regeringen har fått kritik för att behovet av att 
motverka ränteavdragsarbitrage inte utretts tillräckligt.292  

4.3.2 Analys 
Vår uppfattning är att ränteavdragsarbitrage i teorin skulle kunna utgöra ett hot mot 
den svenska skattebasen, men frågan är om det även kan anses utgöra skatteflykt. I 
annat fall kan behovet av att motverka ränteavdragsarbitrage inte, EG-rättsligt, rätt-
färdiga en CFC-lagstiftning.293  

Ränteavdragsarbitrage bygger på att moderbolaget investerar medel i ett dotterbolag 
beläget exempelvis i en annan av EU:s medlemsstater. Investeringsmöjligheten utgör 
                                                
287 Se ovan, 2.5.1. 

288 SOU 2001:11. Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 339. 

289 SOU 2001:11. Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 407. 

290 SOU 2001:11. Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 401. 

291 SOU 2001:11. Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 127 och prop. 2003/04:10 
Ändrade regler för CFC-beskattning s. 49. 

292 Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar (15 maj 2001), FARs remissvar s. 2. 

293 Se ovan, 3.3.2.3.1. 
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kärnan i etableringsfriheten, och endast rent konstlade situationer där etableringsfri-
heten utnyttjas för att kringgå nationella skatteregler kan angripas.  

Eftersom ränteavdragsarbitrage bygger på att utnyttja skillnader mellan olika länders 
bolagsskattesatser anser vi att det i vissa fall kan röra sig om skatteflykt, men att 
gränsdragningen är komplicerad. Som Wenehed påpekar: 

”...går [det] inte att bortse ifrån att det inte är ovanligt att finansiera utländs-
ka bolag med kapital från moderbolag och att kapitalet lånas från finans-
marknaden. Att det är moderbolaget som tar upp lånet är naturligt eftersom 
långivaren har lättare att acceptera säkerheter från det. [...] Således finns det 
två olika syften med transaktioner som innebär att ett moderbolag förser ett 
utländskt dotterbolag med kapital som lånats av moderbolaget: skatteflyktssyf-
tet samt syftet att finansiera en utländsk verksamhet.”294 

Även om behovet av att motverka skatteflykt kan rättfärdiga regler som försvårar 
ränteavdragsarbitrage är det tveksamt hur sådana regler skulle vara utformade för att 
vara proportionerliga i förhållande till sitt syfte. I praktiken förefaller ränteavdrags-
arbitrage vara ett så marginellt problem295 att en åtgärd som är så ingripande som en 
CFC-reglering knappast kan stå i proportion till syftet att motverka det.  

Vår slutsats är att behovet av att motverka ränteavdragsarbitrage inte kan rättfärdiga 
det hinder mot etableringsfriheten som de svenska CFC-reglerna utgör. Se kapitel 
fem för alternativa, mindre ingripande, åtgärder.  

4.4 Internprissättning och andra former av skatteundandra-
gande 

4.4.1 Problem 
Ett av syftena med den nya CFC-regleringen var, enligt propositionen, att mera ef-
fektivt motverka internprissättning och andra former av skatteundandragande.296 Ge-
nom internprissättning, det vill säga koncernintern försäljning till över- eller under-
pris, kan inkomster föras över från svenska företag till företag i lågskatteländer.297 
Därigenom kan svensk inkomstskatt undvikas trots att pengarna har intjänats här. 
För att uppfylla syftet med vår uppsats måste vi utreda om en CFC-reglering är nöd-
vändig för att motverka risken för internprissättning eller om det är tillräckligt att 

                                                
294 Wenehed, L. Från CFC till C eller hur EG-rätten kan påverka det senaste förslaget till CFC-

lagstiftning s. 609. 

295 Se ovan, 4.3.1. 

296 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 44. 

297 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 44. 
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vidta andra åtgärder. Till andra former av skatteundandragande räknas exempelvis 
helt påstådda transaktioner.298 

Den svenska inkomstskattelagen innehåller redan bestämmelser som syftar till att 
hindra internprissättning.299 Reglerna omfattar försäljning till icke marknadsmässiga 
priser mellan parter som står i ekonomisk intressegemenskap.300 Tillämpningen av in-
ternprissättningsreglerna innebär att det företag vars vinst minskat genom åtgärden 
beskattas som om priset varit marknadsmässigt.301 Bestämmelserna är dock inte till-
lämpliga i de fall det framgår att under- eller överprissättningen beror på något annat 
än att företagen står i intressegemenskap.302 Även OECD:s modellavtal innehåller be-
stämmelser om internprissättning.303 

4.4.2 Analys 
Behovet av att motverka internprissättning skulle kunna motivera ett hinder mot 
EG:s etableringsfrihet, eftersom förfarandet innebär en form av skatteflykt. Förut-
sättningen är att hindret står i proportion till sitt mål.304 Det stora problemet med in-
ternprissättning är att det är svårt att avgöra vad som är ett korrekt marknadspris. 
Det är således problematiskt att utforma bestämmelser som endast träffar skatte-
flyktstransaktioner. Eftersom Sverige redan har speciella regler för att motverka in-
ternprissättning är det föga troligt att EG-domstolen skulle godkänna CFC-
regleringen som medel att uppnå samma mål. Internprissättningsreglerna i IL omfat-
tar endast de fall då inkomstöverföringar de facto har skett medan CFC-lagstiftningen 
omfattar samtliga fall då regeringen anser att risk för inkomstöverföringar föreligger, 
alltså redan vid innehav i företag belägna i lågskatteländer. 

Vid kostnadsföring av transaktioner som aldrig ägt rum är situationen annorlunda. 
Har ingen försäljning skett är det inte tillåtet att kostnadsföra en sådan. Förfarandet 
utgör ett skolexempel på otillåtet skatteundandragande.305 Gränsdragningsproblemet 
som föreligger vid internprissättning är inte aktuellt. Det kan däremot vara svårt att 
komma åt de påhittade transaktionerna, eftersom inblandade parter gemensamt kan 
maskera dem. Djupgående granskningar av företags affärer är kostsamma för staten, 
speciellt då utländska företag är inblandade.  

                                                
298 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 49. 

299 14 kap. 19 och 20 §§ IL. 

300 14 kap. 19 § 1 st. p. 2 IL. 

301 14 kap. 19 § 1 st. IL 

302 14 kap. 19 § 1 st. p. 3 IL. En annan orsak till försäljning till underpris kan vara att ett företag vill in-
troducera en produkt på en ny marknad.  

303 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital art. 9. 

304 P.g.a. proportionalitetsprincipen, se ovan, 3.2.2. 

305 Skattebrottslag (1971:69). 
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CFC-reglerna minskar svenska företags intresse att genom internprissättning och 
andra påstådda transaktioner föra över pengar till dotterbolag i lågskatteländer, då 
dotterbolagets vinst i vart fall beskattas hos delägaren. Slopad CFC-beskattning skulle 
därför innebära en ökad risk för skatteflykt, vilket medför ett ökat granskningsbe-
hov. EG-domstolen har dock avvisat medlemsstaters åberopande av behovet av en ef-
fektiv skattekontroll som rättfärdigandegrund. Anledningen är det direktiv306 som ut-
färdats för att öka samarbetet mellan olika medlemsstaters skattemyndigheter: 

”När det gäller effektiva skattekontroller skall det påpekas att en medlemsstat 
kan åberopa rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömse-
sidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskatt-
ningens område...”307 

Vid en EG-rättslig prövning är det mot bakgrund av ovanstående analys tveksamt om 
en CFC-reglering skulle kunna rättfärdigas av behovet av att motverka internpris-
sättning och påstådda kostnader. 

Situationen är något annorlunda när det gäller den fria rörligheten för kapital. Frihe-
ten omfattar nämligen även innehav i bolag belägna i tredje land. Direktivet om öm-
sesidigt bistånd gäller endast i förhållande till andra EU-länder, varför behovet av en 
effektiv skattekontroll lättare skulle accepteras som rättfärdigandegrund här. Det som 
talar emot är att de flesta dubbelbeskattningsavtal innehåller bestämmelser angående 
utbyte av information.308 Dessa avtal ingås inte enbart i syfte att undanröja dubbelbe-
skattning, utan även för att öka samarbetet med andra stater, till exempel för att 
gemensamt bestämma vad som utgör ett korrekt marknadspris.309 

4.5 Sammanfattning 
Slopad CFC-reglering skulle få omfattande konsekvenser både för delägarna och för 
den svenska skattebasen. Risken för skatteflykt skulle bli större i och med det ökade 
intresset för ränteavdragsarbitrage, internprissättning samt andra former av skatte-
flykt. Den stora fördelen för en delägare i vad som idag klassas som ett CFC skulle 
vara att vinster kunde återinvesteras i den utländska juridiska personen utan att först 
beskattas på delägarnivå. För fysiska delägare skulle slopad CFC-beskattning leda till 
att inte alla inkomster beskattades som inkomst av näringsverksamhet. Risken för 
ränteavdragsarbitrage förefaller vara ett marginellt problem medan risken för intern-
prissättning utgör ett större problem, varför en slopad CFC-beskattning måste kom-
pletteras med andra åtgärder för att motverka skatteflykt. 

                                                
306 Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas 

behöriga myndigheter på direktbeskattningens område, EGT nr L 336, s. 15-20, svensk specialutgåva, 
område 09, volym 1 s. 64. 

307 Mål C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska staten, REG 1992, s. I-249 st. 18. 

308 Se OECD Model Tax Convention on Income and on Capital art. 26. 

309 SOU 1988:45. Vissa internationella skattefrågor s. 39. 
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5 Alternativ till dagens CFC-reglering  

5.1 Inledning 
Kapitlet innehåller en analys av vilka åtgärder som kan och bör vidtas med anledning 
av den svenska CFC-regleringens bristande förenlighet med den EG-rättsliga etable-
ringsfriheten. Inledningsvis redogörs för de ställningstaganden som ligger bakom vår 
analys. Därefter följer en diskussion angående lämpligheten, bland annat ur propor-
tionalitetssynpunkt, i att förändra den befintliga CFC-regleringen respektive ersätta 
den med andra typer av bestämmelser. Ytterligare en fråga som berörs är huruvida de 
föreslagna förändringarna bör omfatta även etableringar i länder utanför EU. Genom 
analysen i kapitlet uppfyller vi vårt syfte; att föreslå ett EG-anpassat alternativ till da-
gens CFC-regler. 

5.2 Utgångspunkter 
Vi har, som framgår av kapitel tre och fyra, kommit till slutsatsen att Sveriges CFC-
reglering inte är förenlig med EG:s etableringsfrihet. Regleringen är till viss del moti-
verad av behovet att motverka skatteflykt, men den omfattar även seriöst bedrivna 
verksamheter.310 Regeringen försvarar denna effekt med behovet av att förhindra ur-
holkning av den svenska skattebasen.311 Att skydda den nationella skattebasen utgör 
enligt EG-domstolen ingen möjlig rättfärdigandegrund.312 Vi anser att målet att för-
hindra skatteflykt kan uppnås genom åtgärder som påverkar seriösa verksamheter i 
mindre utsträckning än vad dagens CFC-reglering gör. Detta är av stor betydelse ef-
tersom proportionalitetsprincipen kräver att ett hinder mot etableringsfriheten inte 
går längre än vad som är nödvändigt för att uppnå sitt syfte.313  

För att reglerna skall kunna godkännas av EG-domstolen måste de vara specifikt in-
riktade för att motverka skatteflykt, varför de endast bör omfatta rent konstlade 
transaktioner.314 Vi menar att EG-domstolens praxis tyder på att CFC-beskattning av 
seriös verksamhet bedriven i en annan medlemsstat är oförenlig med EG-rättens 
grundprinciper och därför inte kan rättfärdigas. Däremot är det angeläget att komma 
åt upplägg vars enda syfte är att kringgå svenska skattebestämmelser. EG-domstolen 
har lämnat utrymme för en sådan rättfärdigandegrund.315  

                                                
310 Se ovan, 3.3.2.3.4. 

311 Se ovan, 3.3.2.3.2. 

312 Se ovan, 3.3.2.3.1. 

313 Se ovan, 3.2.2. 

314 Se ovan, 3.3.2.3.3. 

315 Se ovan, 3.3.2.3.3. 



 Alternativ till dagens CFC-reglering 

 45

En viktig fråga att ta ställning till är om reglerna bör omformuleras endast i förhål-
lande till andra EU-stater eller även i förhållande till tredje land. Exempel på länder, 
utanför EU, som räknas som lågskatteländer är Bahamas, Djibouti, Andorra och 
Monaco.316 Dessa länder har extremt låg eller till och med obefintlig företagsbeskatt-
ning, vilket utgör ett incitament för inkomstöverföringar från Sverige. Svårigheten 
att utföra skattekontroller av företag belägna i länder utanför EU317 gör att det finns 
skäl att ha en mer ingripande lagstiftning i förhållande till tredje land.  

Vår slutsats är således att en slopad CFC-beskattning i förhållande till samtliga låg-
skatteländer i världen skulle innebära en alltför stor risk för skatteflykt, varför det är 
befogat att behålla den löpande delägarbeskattningen i detta avseende. Vi anser dock 
att de nuvarande CFC-reglernas tillämpningsområde är för generellt även i förhållan-
de till tredje land och att det är orimligt att Sverige beskattar seriös verksamhet bedri-
ven utomlands, i den mån det inte är nödvändigt på grund av kampen mot skatte-
flykt. 

5.3 Anpassning till etableringsrätten  

5.3.1 Förändring av den nuvarande CFC-lagstiftningen 

5.3.1.1 Dubbel CFC-beskattning 

I nuläget kan inkomster hos en utländsk juridisk person bli föremål för dubbel CFC-
beskattning,318 alltså CFC-beskattning i två olika länder. Problemet måste ofrånkom-
ligen åtgärdas vid en fortsatt existens för den svenska CFC-lagstiftningen. Följande 
exempel åskådliggör fenomenet. 

Ett svenskt bolag kontrollerar ett tyskt bolag, som i sin tur kontrollerar ett 
CFC. Tyskland beskattar, på grund av sin CFC-lagstiftning, det tyska bolaget 
för inkomsterna i dess CFC.319 Eftersom det svenska bolaget indirekt kontrol-
lerar detta CFC beskattas dess andel av inkomsterna enligt den svenska CFC-
regleringen.320 Samma inkomster har följaktligen CFC-beskattats av både Sve-
rige och Tyskland. 

Det är anmärkningsvärt att ingen hänsyn togs till denna effekt vid införandet av lag-
stiftningen. Vi har svårt att se något annat motiv än viljan att värna om den svenska 
skattebasen. Eftersom även andra länders CFC-lagstiftningar innebär en icke oväsent-
lig skattebörda,321 saknar resonemanget om behovet av att motverka skatteflykt i det-
                                                
316 Se bilaga till 39 a kap. 7 § IL. 

317 Sundgren, P. IFA/SF 2001/CFC s. 15. 

318 Se ovan, 3.3.2.3.4. 

319 Lang, M. m.fl. (red.) CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law s. 16 och 257. 

320 39 a kap. 2 § IL. 

321 Se t.ex. SOU 2001:11. Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 338, 346 samt 355. 
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ta avseende enligt oss substans. Ur EG-rättslig aspekt är det följaktligen uppenbart att 
den dubbla CFC-beskattningen måste slopas. Att tro att en lagstiftning som innehål-
ler denna typ av moment skall kunna anses motiverad av behovet av att motverka 
skatteflykt är, enligt vår åsikt, önsketänkande från regeringens sida. Eftersom dubbel 
CFC-beskattning inte har till syfte att motverka skatteflykt är vår uppfattning att den 
är olämplig även i relation till tredje land.  

5.3.1.2 Kontrollkrav 

Ett innehav om 25 procent av röst- eller kapitalandelarna är idag tillräckligt för att ut-
lösa CFC-beskattning.322 Vi anser att CFC-regleringen endast bör omfatta de utländs-
ka företag som faktiskt kontrolleras av en svensk delägare. Vår uppfattning är nämli-
gen att risken för skatteflykt är större då en person självständigt kontrollerar ett före-
tag än då beslutsfattandet är uppdelat mellan flera personer. En så pass låg gräns som 
25 procent innebär att ett innehav kan omfattas av CFC-reglerna även om det inte 
medför kontroll för en enskild delägare. 

Om syftet med lagstiftningen främst är att skydda den svenska skattebasen är det 
önskvärt att ha en låg gräns. Om syftet däremot är att motverka skatteflykt, anser vi, 
mot bakgrund av det ovan nämnda, det omotiverat att tillämpa reglerna på delägare 
som inte har möjlighet att utöva kontroll. 

Kontroll, det vill säga bestämmande inflytande, över ett aktiebolag kan grundas på 
olika omständigheter. Vanligast är ett innehav om mer än 50 procent av bolagets rös-
tandelar. Ett mindre innehav kan medföra bestämmande inflytande om till exempel 
övriga röstandelar är fördelade på ett stort antal sinsemellan oberoende delägare.323 
För att reglerna endast skall omfatta delägare som garanterat utövar bestämmande in-
flytande krävs att gränsen går vid ett innehav om mer än 50 procent. Effekten av den 
föreslagna förändringen är att det blir lättare för formellt oberoende parter att 
gemensamt kringgå CFC-reglerna, exempelvis genom att äga hälften av röstandelarna 
var. En lägre gräns gör emellertid att även delägare som inte har beslutanderätt riske-
rar att omfattas. Vi anser vidare att kapitalandelen inte bör tillmätas någon betydelse 
eftersom den inte avgör hur stort inflytande en delägare har.  

En annan omständighet som kan medföra bestämmande inflytande är att ett aktie-
ägaravtal eller en föreskrift i bolagsordningen anger att en viss person har rätt att ex-
empelvis utse bolagets styrelse och VD.324 Vi anser att även en sådan form av kontroll 
bör kunna utlösa CFC-beskattning. Det är dock tveksamt om en delägare öppet re-
dogör för att ett sådant förhållande föreligger, vilket medför bevissvårigheter. 

En möjlighet att försäkra sig om att endast delägare som verkligen utövar bestäm-
mande inflytande träffas av CFC-beskattning, är att tillämpa CFC-lagstiftningen på 
de innehav som uppgår till en viss andel av rösterna under förutsättning att delägaren 
                                                
322 39 a kap. 2 § IL. 

323 Se ovan, 2.5.2.3. 

324 Jfr med 1 kap. 5 § ABL. 
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inte visar att dennes inflytande inte är bestämmande. Ju lägre gränsen sätts, desto fler 
delägare presumeras utöva bestämmande inflytande och blir därmed tvungna att 
motbevisa detta. Om gränsen sätts så lågt som vid 25 procent tror vi följaktligen att 
belastningen skulle bli ohållbart hög på kontrollerande myndigheter. Vår bedömning 
är att det inte är extremt vanligt att innehav om 25 procent medför bestämmande in-
flytande. Vi anser därför att presumtionen bör utlösas först vid innehav om mer än 
50 procent av röstandelarna. 

En presumtionsregel av denna typ fordrar ett klargörande av vad som krävs för att 
delägaren skall anses ha uppfyllt sin bevisbörda. Beviskravet får inte sättas så högt att 
det i praktiken blir omöjligt att uppfylla. 

Genom att höja innehavsgränsen och dessutom möjliggöra för delägarna att und-
komma CFC-beskattning, genom att visa att de inte kontrollerar den utländska juri-
diska personen, blir lagstiftningen sammanfattningsvis något mer inriktad mot att 
motverka skatteflykt. Sannolikheten att regleringen accepteras av EG-domstolen ökar 
därmed. En ytterligare effekt av att reglerna endast tillämpas på innehav som medför 
bestämmande inflytande är att de inte längre innebär något hinder mot den fria rör-
ligheten för kapital.325  

5.3.1.3 Passiva inkomster 

Ett sätt att göra reglerna mindre ingripande är att begränsa omfattningen av beskatt-
ningsbara inkomster. Flertalet länder har idag CFC-regler som endast är tillämpliga 
på vissa typer av passiva inkomster,326 något som skulle kunna vara aktuellt även för 
Sveriges del. Enkelt uttryckt härstammar aktiva inkomster från aktiv verksamhet, så 
som tillverkning och försäljning, medan passiva inkomster utgörs av till exempel ut-
delningar, kapitalvinster och inkomster av uthyrning av immateriella tillgångar.327 
Att göra åtskillnad mellan olika inkomstslag medför ett gränsdragningsproblem, som 
dock redan existerar i den svenska inkomstlagen. Skillnaden baseras på graden av ned-
lagd tid och engagemang: inkomster som uppstår utan någon direkt aktivitet räknas 
som passiva.328 

Om CFC-regleringen endast skulle omfatta passiva inkomster skulle en precis defini-
tion av sådana inkomster krävas. I den SOU som föregick propositionen till dagens 
CFC-reglering framfördes ett förslag att endast passiva inkomster skulle omfattas.329 

                                                
325 Se ovan, 3.2.1. 

326 Lang, M. m.fl. (red.) CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law s. 20 och OECD, Controlled foreign 
company legislation s. 46. 

327 SOU 2001:11 Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 205. 

328 Ex.: För fysiska personer räknas inkomster som aktiva då den skattskyldige har arbetat i inte ovä-
sentlig omfattning, 2 kap. 23 § IL. 

329 SOU 2001:11 Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 205. 
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Som exempel på sådana angavs mottagen utdelning, mottagen ränta330, ersättning på 
grund av upplåtelse eller överlåtelse av nyttjanderätt till materiella eller immateriella 
tillgångar samt kapitalvinster på värdepapper.331 En frågeställning som är relevant i 
sammanhanget är vilka kostnader som skall vara avdragsgilla. I SOU:n förespråkades 
att skattebasen skulle utgöras av de passiva inkomsterna utan möjlighet till avdrag,332 
trots att vissa kostnader faktiskt kan anses vara hänförliga till intjänandet av inkoms-
terna. Utredaren hävdade: 

”Att fördela verkliga kostnader för finansiering, personal, lokaler och annat 
på den passiva och den övriga verksamheten är inte realistiskt. Med hänsyn till 
den skilda karaktären av passiv verksamhet och t.ex. industriell verksamhet är 
det vidare svårt att se någon bas som skulle kunna användas för en rimligt 
rättvisande proportionell fördelning av kostnaderna.”333   

Vi anser att det är olämpligt att beskatta inkomster utan att ta hänsyn till vilka kost-
nader som uppstått i verksamheten. Det kan förvisso vara så att inga eller låga kost-
nader har uppstått, men att anta att så alltid är fallet slår hårt mot övriga verksamhe-
ter. Behovet av att motverka skatteflykt kan svårligen motivera sådan behandling.   

Gränsdragningen mellan aktiva och passiva inkomster respektive sådana kostnader är 
således problematisk. Ett större problem är dock, ur vår synvinkel, att passiva in-
komster långt ifrån alltid innebär eller döljer skatteflykt. För att rättfärdiga en CFC-
lagstiftning med behovet av att motverka skatteflykt är det därför nödvändigt att reg-
lerna anpassas efter detta syfte. I annat fall är det osannolikt att de håller vid en EG-
rättslig prövning. Att begränsa tillämpningen av CFC-regleringen till passiva inkoms-
ter innebär visserligen att färre inkomster CFC-beskattas, men vår bedömning är att 
detta inte skulle föra reglerna närmare syftet att enbart motverka skatteflykt. Före-
komsten av passiva inkomster är nämligen inte något indicium för skatteflykt. Vår 
slutsats är således att det inte är tillräckligt att begränsa CFC-lagstiftningen till att en-
bart omfatta passiva inkomster för att uppnå förenlighet med EG-rätten.  

5.3.1.4 Koncerninterna inkomster 

Ett annat sätt att begränsa tillämpningen av CFC-regleringen är att endast låta regler-
na omfatta koncerninterna inkomster, det vill säga inkomster som uppstår vid trans-
aktioner mellan två företag då det ena företaget utövar bestämmande inflytande över 
det andra.334  

                                                
330 Ränta på andra fordringar än fordringar för varor och tjänster som CFC:t sålt till utomstående kö-

pare. SOU 2001:11 Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 205.  

331 SOU 2001:11 Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 205. 

332 SOU 2001:11 Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 205. 

333 SOU 2001:11 Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar s. 207. 

334 För definition av bestämmande inflytande se ovan, 5.3.1.2. 
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Vid finansiell verksamhet bedriven inom EES CFC-beskattas idag endast koncernin-
terna inkomster.335 Vi anser att det kan vara lämpligt att låta denna begränsning gälla 
samtliga typer av verksamheter. Ett skäl till att särbehandla koncerninterna inkoms-
ter är att det framför allt är vid transaktioner mellan moder- och dotterbolag som 
möjligheterna finns att maskera otillåtna inkomstöverföringar. De kan exempelvis 
döljas genom en påhittad försäljningstransaktion.  

Nackdelen med en begränsning av denna typ är att det vanligtvis förekommer affärer 
mellan bolag som ingår i samma koncern, utan inslag av skatteflykt. Precis som i fal-
let med passiva inkomster är det felaktigt att presumera att transaktionerna utförs för 
att kringgå svenska skattebestämmelser. Att ett svenskt moderbolag straffas för att ha 
affärer med ett dotterbolag beläget i en annan medlemsstat, utan tecken på oegentlig-
heter, kan EG-rättsligt inte anses proportionerligt i förhållande till syftet att motver-
ka skatteflykt.336 Det skulle nämligen strida mot den gemensamma marknadens 
grundprinciper.337  

Ovanstående analys tar ingen hänsyn till de fall då den utländska juridiska personen 
kontrolleras direkt av en fysisk delägare. Vår uppfattning är dock att CFC-
beskattning av koncerninterna inkomster i detta fall kan motsvaras av CFC-
beskattning av inkomster som uppstått genom transaktioner mellan den fysiske och 
den juridiska personen.  

5.3.1.5 Slutsats 

De nuvarande CFC-reglerna har ett alltför generellt tillämpningsområde för att rätt-
färdigas av behovet att motverka skatteflykt. Så länge dubbel CFC-beskattning kan 
inträffa bedömer vi Sveriges möjligheter att rättfärdiga CFC-lagstiftningen som i 
princip obefintliga. Ett första nödvändigt steg för att åtgärda detta är att införa ett 
undantag för inkomster som redan CFC-beskattats i ett annat land. Därefter finns yt-
terligare några åtgärder som skulle kunna öka sannolikheten att endast skatteflyktssi-
tuationer omfattas. 

Genom att ändra kontrollkravet, så att det motsvarar aktiebolagslagens definition av 
bestämmande inflytande, minskar risken att delägare som inte självständigt kan beslu-
ta om bolagets verksamhet träffas av CFC-beskattning. Om delägarna kan undkom-
ma CFC-beskattning genom att visa att de inte utövar bestämmande inflytande mins-
kar denna risk ytterligare. Vidare eliminerar det ändrade kontrollkravet den restrikti-
va effekten på den fria rörligheten för kapital. Åtgärden kan kombineras med en be-
gränsning av vilka inkomster hos ett CFC som skall vara beskattningsbara. De in-
komster som lättast kan användas för att maskera otillåtna vinstöverföringar är de 
koncerninterna. CFC-beskattning kan således begränsas till att utgå på koncerninter-
na inkomster.  

                                                
335 Prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning s. 64. 

336 Se ovan 3.3.2.3.3. 

337 Se ovan 3.3.2.3.3. 
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Huruvida EG-domstolen skulle godkänna denna alternativa utformning av CFC-
lagstiftningen är svårt att avgöra på förhand. En viktig slutsats av vår analys är emel-
lertid att det går att minska den restriktiva effekt CFC-lagstiftningen har på etable-
ringsfriheten och fortfarande uppnå syftet att motverka skatteflykt. Vår uppfattning 
är därför att Sverige inte har någon reell möjlighet att behålla CFC-lagstiftningen i sin 
nuvarande skepnad och måste, för att rättfärdiga den, göra vissa uppoffringar. De fö-
reslagna förändringarna skulle leda till att färre innehav omfattades av CFC-
regleringen. Följden skulle bli ett ökat intresse för etableringar i lågskatteländer, vil-
ket utgör ett potentiellt hot mot den svenska skattebasen. Det skulle även bli något 
lättare att kringgå lagstiftningen.  

5.3.2 Avskaffande av CFC-lagstiftningen  

5.3.2.1 Inledning 

Det kan ifrågasättas om Sverige bör utarbeta en ny CFC-lagstiftning med tanke på att 
en mindre restriktiv utformning inte är någon garanti för att EG-domstolen accepte-
rar den. Att helt ta bort CFC-reglerna och istället motverka de oönskade effekterna 
genom andra, mindre ingripande metoder kan därför vara ett alternativ värt att över-
väga. Kan detta alternativ uppfylla målet att motverka skatteflykt bör det väljas fram-
för en förändrad CFC-reglering, åtminstone i förhållande till andra EU-länder.  

5.3.2.2 Ökad redovisningsskyldighet och granskning 

Om en utländsk juridisk persons inkomster inte längre beskattas i Sverige blir det 
mer attraktivt att föra över vinster till den, varför slopad CFC-reglering medför en 
ökad risk för skatteflykt. Större tryck sätts därmed på tillämpningen av den svenska 
skatteflyktslagen och behovet av att granska svenska bolags transaktioner med dot-
terbolag i lågskatteländer blir större. Vår uppfattning är att det är tveksamt om den 
nuvarande skatteflyktslagen är tillräckligt effektiv för att kompensera slopad CFC-
lagstiftning, varför vi föreslår att den skärps. Vinstöverföringar till företag i lågskatte-
länder skulle kunna omnämnas i lagtexten som exempel på vad som utgör skatteflykt.  

För att underlätta för de kontrollerande myndigheterna skulle den ökade granskning-
en behöva kompletteras med en ökad redovisningsskyldighet för delägare i vissa bo-
lag. En mer ingående redovisning av svenska moderbolags affärstransaktioner med 
sina lågbeskattade dotterbolag skulle kanske ha en avskräckande effekt när det gäller 
internprissättning och andra vinstöverföringar. Värt att notera är dock att även en så-
dan skyldighet kan ses som ett hinder mot etableringsfriheten, varför den måste kun-
na rättfärdigas. Eventuellt skulle den ökade redovisningsskyldigheten kunna omfatta 
endast koncerninterna affärer, eftersom det främst är inkomstöverföringar från det 
svenska moderbolaget som bör kontrolleras. 

Slopad CFC-reglering ökar intresset att föra över vinster från Sverige till ett bolag i 
ett lågskatteland, varför mer resurser bör läggas på att bestämma korrekta marknads-
priser. Den ökade granskningen och redovisningsskyldigheten skulle därför utgöra ett 
komplement till dagens internprissättningsregler. 
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En ytterligare fråga att ta ställning till är vilka innehav som skall utlösa den ökade re-
dovisningsskyldigheten. En tänkbar lösning är att använda den befintliga vita listan så 
att en delägare i vad som idag klassas som ett CFC omfattas av kravet. 

5.3.2.3 Förbud mot överkapitalisering  

För att motverka risken för ränteavdragsarbitrage skulle Sverige kunna införa ett för-
bud mot överkapitalisering av utländska dotterbolag. Lämpligheten i ett sådant för-
bud kan dock ifrågasättas. Normalt sett är det underkapitalisering som ses som ett 
problem, varför flera länder, exempelvis Danmark, Frankrike, Japan, Schweiz och 
Spanien, har infört underkapitaliseringsregler.338 Reglerna innebär i korthet ett krav 
på att det egna kapitalet i ett dotterbolag står i en viss lägsta proportion till dess skul-
der till moderbolaget.339 

Att definiera överkapitalisering skulle inte vara enkelt eftersom aktiebolagsformen 
bygger på att ägaren investerar i bolaget. En annan faktor att ta hänsyn till är att ett 
förbud mot överkapitalisering av utländska dotterbolag skulle utgöra en restriktion 
av etableringsfriheten. För att innehav i andra medlemsstater inte skall diskrimineras 
måste ett förbud därför omfatta även svenska dotterbolag. 

Risken för ränteavdragsarbitrage verkar inte stå i proportion till de svårigheter som 
skulle uppstå vid utformandet av ett förbud mot överkapitalisering. Mot denna bak-
grund, samt på grund av tveksamheten till huruvida ett sådant förbud överhuvudtaget 
är lämpligt, avråder vi från ett dylikt projekt. 

5.3.2.4 Förändring av reglerna om skattefrihet för kapitalinkomster av när-
ingsbetingade andelar 

Som framgår av tidigare kapitel ändrades den svenska CFC-regleringen bland annat 
på grund av den slopade skattskyldigheten för kapitalinkomster av näringsbetingade 
andelar. Ett alternativ hade kunnat vara att i större omfattning beskatta utdelningar 
och kapitalvinster och då tillämpa avräkningsmetoden för att lindra eventuell dub-
belbeskattning.  

Den slopade beskattningen av utdelningar på näringsbetingade andelar föranleddes av 
Moder-/dotterbolagsdirektivet. De svenska reglerna är dock mer förmånliga för mo-
derbolagen än vad direktivet kräver. Enligt direktivet får nämligen moderbolagets 
hemviststat beskatta utdelningar från dotterbolag såvida avräkning medges för den 
bolagsskatt som erlagts av dotterbolaget. De svenska reglerna är också mer förmånliga 
än vad direktivet föreskriver vad avser kapitalvinster. Direktivet kräver nämligen inte 
skattefrihet när kapitalvinster uppstår vid avyttring av dotterbolagsandelar.340  

                                                
338 Handledning för internationell beskattning s. 248 samt Tivéus, U. och Köhlmark, A. Internationella 

skattehandboken s. 150-151. 

339 Tivéus, U. och Köhlmark, A. Internationella skattehandboken s. 150-151. 

340 Mattsson, N. Svensk internationell beskattningsrätt s. 82. 
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De nuvarande reglerna är mycket förmånliga för internationella koncerner. En för-
ändring enbart i förhållande till lågskatteländer är inte möjlig på grund av EG-rätten, 
då särbehandling med anledning av nationalitet är förbjuden. Om Sverige skulle in-
skränka de skattemässiga förmånerna i förhållande till samtliga EU-länder skulle in-
tresset för etableringar i landet minska. Vi ser därför inte ovanstående alternativ som 
realistiskt.  

5.3.2.5 Slutsats 

Slopad CFC-reglering måste kompenseras med andra metoder för att motverka skat-
teflykt. Framför allt skulle ökad granskning krävas för att upptäcka de typer av 
transaktioner som redan utgör skatteflykt och är otillåtna enligt befintliga svenska 
skattebestämmelser. För att underlätta kontrollen anser vi det berättigat att införa en 
ökad redovisningsskyldighet för delägare med innehav av andelar i lågbeskattade ut-
ländska juridiska personer. Enligt vår uppfattning är det dock varken nödvändigt el-
ler lämpligt att införa något förbud mot överkapitalisering av utländska dotterbolag.  

För att den befintliga CFC-regleringen skall vara förenlig med den fria rörligheten för 
kapital i förhållande till tredje land är det tillräckligt att reglerna inte tillämpas på in-
nehav som inte innebär bestämmande inflytande.341 Denna förändring i kombination 
med att CFC-beskattningen begränsades till att omfatta endast koncerninterna in-
komster, samt att den dubbla CFC-beskattningen avskaffades, skulle leda till att färre 
seriösa verksamheter träffades. Regleringen skulle även fortsättningsvis motverka 
skatteflykt.  

5.4 Sammanfattning 
Vi ser två tillvägagångssätt för att åtgärda den bristande EU-konformiteten. Det första 
alternativet är att göra CFC-reglerna mindre generellt tillämpliga. Det andra är att 
helt avskaffa CFC-beskattningen i förhållande till andra medlemsstater. 

Kapitlet visar att det är möjligt att göra de befintliga reglerna mindre generella och 
fortfarande uppnå syftet att motverka skatteflykt. Genom att slopa dubbel CFC-
beskattning, ändra kontrollkravet samt begränsa tillämpningen till vissa typer av in-
komster skulle Sveriges möjligheter till rättfärdigande av lagstiftningen öka betydligt.  

Om Sverige avskaffade CFC-regleringen skulle behovet att granska svenska företags 
transaktioner med dotterbolag i lågskatteländer öka. Bland annat skulle det bli vikti-
gare att bestämmelserna om internprissättning verkligen tillämpades effektivt.  

                                                
341 Se ovan 3.2.1. 
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6 Slutsatser 
Den svenska CFC-regleringen innebär löpande beskattning av delägare i utländska ju-
ridiska personer med lågbeskattade inkomster. Under 2004 infördes en skärpt lag-
stiftning för att mer effektivt motverka ränteavdragsarbitrage och andra former av 
skatteundandragande. Syftet var dels att motverka skatteflykt och dels att skydda den 
svenska skattebasen. Behovet ansågs öka i och med den slopade beskattningen av ka-
pitalinkomster av näringsbetingade andelar. 

Resultatet av lagändringen är att det är svårare att kringgå CFC-reglerna. Tidigare 
kunde CFC-beskattning undvikas genom att ett CFC ägdes genom ett utländskt hol-
dingbolag. Detta problem är numera avhjälpt genom att även indirekt ägande genom 
utländska holdingbolag omfattas. En brist i lagstiftningen i detta avseende är emeller-
tid, enligt oss, att ingen hänsyn tas till att inkomster från en utländsk juridisk person 
kan bli föremål för CFC-beskattning både i det land där holdingbolaget har hemvist 
och i Sverige. 

CFC-reglerna innebär att svenska företag med lågbeskattade utländska dotterbolag 
inte kan dra fördel av den låga bolagsskattesatsen i dotterbolagets hemviststat. Efter-
som CFC-beskattning kan bli aktuell vid innehav i företag i vissa av EU:s medlems-
stater har det hävdats att den strider mot etableringsfriheten och den fria rörligheten 
för kapital. Vi anser att CFC-regleringen gör det mindre attraktivt för svenska företag 
att etablera sig och investera i vissa andra medlemsstater. Lagstiftningen utgör således 
en restriktion av både etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital.  

En restriktion av ovan nämnda friheter kan rättfärdigas om den kan motiveras av ett 
trängande allmänintresse. Exempel på sådana rättfärdigandegrunder är behovet av att 
motverka skatteflykt och behovet av att bevara det inre sambandet i skattesystemet. 
Den svenska regeringen anger i propositionen att båda dessa grunder kan rättfärdiga 
Sveriges CFC-reglering.  

Vi anser att det inte finns något skyddsvärt inre samband i det svenska skattesystemet 
som skulle kunna rättfärdiga en CFC-reglering. Regeringen påstår att CFC-
beskattningen skall kompensera den fördel som den slopade beskattningen av kapital-
inkomster på näringsbetingade andelar utgör. Det finns emellertid inget direkt sam-
band mellan fördelen och nackdelen, bland annat eftersom inte alla som drabbas av 
nackdelen får åtnjuta fördelen. På samma sätt är det inte givet att alla som drar fördel 
av den slopade beskattningen av kapitalinkomster på näringsbetingade andelar drab-
bas av nackdelen. Vi har således dragit slutsatsen att behovet av att bibehålla skattesy-
stemets inre samband inte utgör någon realistisk möjlighet för Sverige att rättfärdiga 
CFC-regleringen.  

Behovet av att motverka skatteflykt skulle däremot kunna rättfärdiga lagstiftningen, 
under förutsättning att restriktionen är proportionerlig i förhållande till sitt syfte. 
Vår uppfattning är dock att reglerna träffar alltför brett för ett sådant rättfärdigande. 
Det krävs nämligen inga tecken på skatteflykt för att reglerna skall tillämpas. EG-
domstolens praxis visar att bestämmelser mot skatteflykt måste vara specifikt utfor-
made för att träffa just skatteflykt och inte legitima transaktioner. Risken är stor att 
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även seriöst bedriven verksamhet blir föremål för CFC-beskattning, varför vi har 
kommit fram till att inte heller behovet av att motverka skatteflykt kan rättfärdiga 
CFC-regleringen i dess nuvarande skepnad. 

Vår slutsats är att den nuvarande svenska CFC-regleringen utgör ett hinder mot eta-
bleringsfriheten och den fria rörligheten för kapital samt att den inte kan rättfärdigas 
av behovet att motverka skatteflykt eller bibehålla det inre sambandet i det svenska 
skattesystemet. För att åtgärda den bristande förenligheten med EG-rätten anser vi 
det nödvändigt att antingen avskaffa CFC-regleringen eller göra den betydligt mer 
specifikt inriktad mot att motverka skatteflykt. 

Vi är medvetna om att EG-rättens inverkan på den direkta beskattningen är en poli-
tiskt känslig fråga eftersom medlemsstaterna är ovilliga att lämna ifrån sig kontrollen 
över en sådan viktig inkomstkälla. Trots det anser vi att det är anmärkningsvärt att 
Sverige inte har tagit större hänsyn till EG-rätten vid utformningen av den nya CFC-
lagstiftningen. En tänkbar förklaring är att flertalet andra medlemsstater har liknande 
lagstiftningar. I avsaknad av kännbara straff för medlemsstater vars nationella be-
stämmelser inte är förenliga med EG-rätten är det dessutom förklarligt att föränd-
ringar inte sker förrän det kommer en fällande dom från EG-domstolen. 

Rättsläget är sammanfattningsvis osäkert tills EG-domstolen har prövat en CFC-
reglerings förenlighet med etableringsrätten och den fria rörligheten för kapital, men 
vår slutsats är att det är mycket osannolikt att den svenska CFC-lagstiftningen skulle 
godkännas.  

Eftersom framtiden för den svenska CFC-regleringen ser osäker ut är det av intresse 
att analysera vad en slopad CFC-reglering skulle få för konsekvenser. Ur delägarsyn-
punkt skulle ett antal fördelaktiga effekter uppstå. Ingen svensk beskattning skulle 
utgå så länge inkomsterna stannade i det utländska företaget, vilket skulle underlätta 
vid återinvesteringar. Utdelningen till det svenska moderbolaget kan under vissa för-
utsättningar ske skattefritt, varför den enda möjligheten till svensk beskattning skulle 
bli vid utdelning från moderbolaget till dess fysiska delägare. För fysiska personer 
som är delägare i vad som idag klassas som CFC skulle slopad CFC-beskattning inne-
bära en möjlighet att samla vinster utomlands i ett land med mycket lågt skattetryck. 
Efter en utflyttning från Sverige skulle vinsterna kunna tas ut utan någon nämnvärd 
skattebörda. Även då ingen utflyttning sker skulle slopad CFC-beskattning vara för-
delaktigt för en fysisk delägare. Utdelningar från den utländska juridiska personen 
skulle nämligen beskattas lindrigare än idag eftersom den inte längre skulle beskattas 
som inkomst av näringsverksamhet. 

En slopad CFC-beskattning skulle även få konsekvenser för den svenska skattebasen. 
Intresset för investeringar i lågskatteländer skulle förmodligen öka, vilket skulle kun-
na innebära att verksamheter och därmed även inkomster flyttade från Sverige. Dess-
utom skulle risken för skatteflykt öka eftersom företags intresse för exempelvis rän-
teavdragsarbitrage och internprissättning skulle bli större. Vid valet mellan att för-
ändra den nuvarande CFC-regleringen och att helt ta bort den bör hänsyn tas till 
ovan nämnda effekter.  
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Vi har funnit att ett antal åtgärder skulle kunna vidtas så att CFC-regleringen i större 
utsträckning träffar främst skatteflyktssituationer. Sveriges chanser att rättfärdiga lag-
stiftningen EG-rättsligt skulle därmed öka. Först och främst bör ett undantag göras 
för inkomster som redan CFC-beskattats i en annan stat.  

Nästa lämpliga åtgärd är att höja gränsen för vilka innehav som skall medföra CFC-
beskattning. Vår uppfattning är att endast innehav som innebär bestämmande infly-
tande, det vill säga innehav om mer än 50 procent av röstandelarna, bör omfattas. In-
nehav av denna storlek innebär garanterat bestämmande inflytande, så länge inget 
annat är reglerat i aktieägaravtal eller bolagsordning. Vi anser därför att en gräns om 
mer än 50 procent av röstandelarna är lämplig, gärna i kombination med en möjlighet 
för delägare att undkomma CFC-beskattning genom att bevisa att bestämmande in-
flytande inte föreligger. Skälet till att höja gränsen är att risken för skatteflykt är stör-
re då en delägare självständigt kontrollerar ett företag. Denna åtgärd skulle även med-
föra att CFC-regleringen inte längre skulle utgöra något hinder mot den fria rörlighe-
ten för kapital. Innehav som medför bestämmande inflytande faller nämligen under 
etableringsfriheten och inte den fria rörligheten för kapital.  

Ytterligare åtgärder som kan vidtas är en begränsning av vilka inkomsttyper som ut-
löser CFC-beskattning. Vår analys visar att det framför allt är inkomstöverföringar 
från svenska moderbolag till dotterbolag i lågskatteländer som bör träffas av CFC-
beskattning. Tillämpningen av CFC-regleringen kan därför begränsas till att omfatta 
koncerninterna inkomster, som i större utsträckning än andra kan dölja skatteflykts-
transaktioner.  

Vår uppfattning är att ovanstående åtgärder sammantagna skulle öka Sveriges möjlig-
heter att rättfärdiga CFC-regleringen. Tack vare dem skulle färre seriösa verksamhe-
ter träffas av CFC-beskattning, vilket gör att reglerna främst träffar skatteflyktssitua-
tioner. Vi vill dock poängtera att den föreslagna förändringen inte på något sätt utgör 
en garanti för att EG-domstolen skulle godkänna den svenska CFC-lagstiftningen. 

Om Sverige istället väljer att avskaffa sin CFC-reglering anser vi att det krävs, på 
grund av risken för skatteflykt, att kompletterande åtgärder vidtas. Behovet av 
granskning av svenska moderbolags affärer med lågbeskattade dotterbolag skulle bli 
större på grund av det ökade intresset av att föra över vinster till dotterbolagen. En 
utvidgad granskning skulle enligt oss med fördel kunna kombineras med en mer om-
fattande redovisningsskyldighet för de svenska moderbolagen. Skyldigheten behöver 
möjligtvis bara omfatta koncerninterna transaktioner och skulle utgöra ett komple-
ment till dagens skatteflyktslag och internprissättningsregler. Eventuellt räcker det att 
delägare i de företag som idag klassas som CFC omfattas av den ökade redovisnings-
skyldigheten. För att motverka ränteavdragsarbitrage skulle ett förbud mot överkapi-
talisering av utländska dotterbolag kunna införas. Intresset för ränteavdragsarbitrage 
förefaller dock marginellt, och lämpligheten i ett förbud mot överkapitalisering tvek-
samt, varför vi inte anser att ett sådant förbud är motiverat. 

För att uppnå förenlighet med etableringsfriheten är det inte nödvändigt att förändra 
alternativt slopa CFC-beskattningen annat än i förhållande till andra medlemsstater. 
Vi anser dock att reglerna bör vara mer inriktade mot att motverka skatteflykt även i 
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förhållande till tredje land, varför situation bör åtgärdas också i detta avseende. Där-
emot tror vi att en helt slopad CFC-beskattning gentemot samtliga lågskatteländer i 
världen skulle innebära en alltför stor risk för skatteflykt.  

Den fria rörligheten för kapital omfattar både kapitalrörelser inom EU och mellan 
EU-stater och tredje land. CFC-lagstiftningen måste i detta avseende således begränsas 
i förhållande till alla lågskatteländer i världen. Enklast undanröjs restriktionen genom 
att enbart tillämpa reglerna på innehav som medför bestämmande inflytande.  

Vår uppfattning är att Sveriges CFC-reglering fyller en viktig funktion i kampen mot 
skatteflykt och att det är önskvärt att behålla den, åtminstone i förhållande till tredje 
land. För att regleringen skall omfatta så få seriösa verksamheter som möjligt anser vi 
emellertid att den oundvikligen måste utformas annorlunda än i dagsläget. Med hjälp 
av de åtgärder vi har föreslagit tror vi att Sveriges chanser att EG-rättsligt rättfärdiga 
sin CFC-lagstiftning ökar betydligt, utan att syftet att motverka skatteflykt går förlo-
rat. Den föreslagna utformningen av CFC-regleringen utgör dock ingen garanti för 
godkännande från EG-domstolen. 
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