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Sammanfattning  

Genom koncernbidrag har det underlättats för koncerner att flytta vinstmedel mellan 

olika bolag. När en koncern ska omstrukturera verksamheten kan moderbolaget välja att 

genomföra detta genom att till exempel förvärva ett befintligt aktiebolag, bilda ett nytt 

dotterbolag eller att genomföra en partiell fission. Valet av omstruktureringsmetod kan 

påverka moderbolagets möjlighet genomföra koncernbidrag med avdragsrätt till ett dot-

terbolag.  

Enligt huvudregeln avseende koncernbidrag ska dotterbolaget vara helägt av moderbo-

laget under båda bolagens hela beskattningsår innan koncernbidrag med avdragsrätt kan 

genomföras. Det finns dock en undantagsregel som innebär att koncernbidrag med av-

dragsrätt kan genomföras omedelbart efter en omstrukturering. 

Då moderbolaget förvärvar ett befintligt aktiebolag tillämpas huvudregeln utom då det 

befintliga aktiebolaget inte bedrivit någon verksamhet tidigare. Ett moderbolag som bil-

dar ett nytt dotterbolag kan genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt omedelbart 

enligt undantagsregeln. Om moderbolaget genomför en partiell fission till ett dotterbo-

lag som varit helägt under mindre än ett helt beskattningsår gäller huvudregeln. Om en 

partiell fission genomförs till ett nybildat dotterbolag, ett lagerbolag eller till ett dotter-

bolag som varit helägt i minst ett helt beskattningsår kan moderbolaget genomföra ett 

koncernbidrag med avdragsrätt omedelbart efter omstruktureringen. 

Skillnaden avseende avdragsrätten verkar inte bero på skillnader mellan omstrukture-

ringsmetoderna utan på skillnader mellan dotterbolagen. Detta grundas på att huvudre-

geln tillämpas då dotterbolaget bedrivit verksamhet tidigare och undantagsregeln tilläm-

pas då dotterbolaget inte har bedrivit verksamhet tidigare. Då regeln tillämpas likadant 
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på alla bolag oavsett skatterättslig hemvist kan skillnaden inte anses strida mot etable-

ringsfriheten. 
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Abstract 

By means of group contributions the legislator has made it easier for company groups to 

transfer profits from a parent company to a subsidiary. A parent company can choose to 

reconstruct by acquire a company, create a subsidiary or perform a partial fission. The 

choice can affect the possibility for a parent company to perform a group contribution 

with deduction right.  

The parent company has to own more than 90 percent of the subsidiary’s shares for a 

whole taxation year or since the subsidiary began to carry out any economic activity in 

order to perform group contributions with deduction right. If a subsidiary is acquired, it 

has to be owned for a whole taxation year before group contributions with deduction 

right can be made, unless the acquired company never has carried out any economic ac-

tivity before. When a parent company creates a subsidiary group contributions can be 

made with deduction right instantly after the reconstruction. If a partial fission is made 

to a subsidiary which has not been owned for a whole taxation year a group contribu-

tion cannot be made with deduction right. Where a partial fission is made to a subsidiary 

created by the parent company, to a subsidiary which has never carried out any econom-

ic activity or to a subsidiary which has been owned for a whole taxation year a group 

contribution can be made with deduction right instantly after the reconstruction. 

The difference in treatment regarding the deduction right is not an effect of differences 

between the reconstruction methods. Since the decisive term is whether the subsidiary 

has carried out any economic activity before, the difference is an effect of differences 

regarding the subsidiaries. Since this rule is applied in the same manner to all companies 

regardless of where the company’s permanent abode is located this difference is not a 

violation of the freedom of establishment. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

När det gäller begreppet koncern finns ingen universal definition och det bör inte heller gå 

att få fram en definition som bolag, ekonomer och jurister såväl som alla andra användare 

är överens om eftersom begreppet används i helt olika sammanhang och med vitt skilda 

syften.1 Inom skatterätten återfinns en vid tolkning av begreppet koncern i inkomstskatte-

lagen (1999:1229) (IL) som lyder ”[m]ed svensk koncern avses en sådan grupp av företag 

eller andra näringsidkare som enligt någon svensk lag bildar en koncern”.2 När moderbola-

get är ett aktiebolag kan den civilrättsliga definitionen i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) 

av vad som utgör en koncern tillämpas även inom skatterätten.3 För att en koncern ska fö-

religga måste ett aktiebolag vara moderbolag åt minst en annan juridisk person, ett dotter-

bolag.4 De inblandade bolagen måste vara olika juridiska personer och alla bolag måste stå 

under gemensam kontroll för att gruppen av bolag ska kännetecknas som en koncern.5 

Med gemensam kontroll menas vanligtvis finansiell kontroll och typexemplet är att moder-

bolaget äger huvuddelen av andelarna eller rösterna i dotterbolaget.6  

Både civilrättsligt och skatterättsligt behandlas varje koncernbolag som ett eget subjekt. Ci-

vilrättsligt är varje bolag ett eget rättssubjekt, som därmed självt ansvarar för bolagets för-

pliktelser, och skatterättsligt är varje bolag ett eget skattesubjekt.7 Detta beror på att skatt 

endast betalas av fysiska och juridiska personer och en koncern är inte endera.8 Eftersom 

koncernen inte är skyldig att betala inkomstskatt anses den inte vara ett skattesubjekt.9 Istäl-

let betalar varje koncernbolag inkomstskatt för sina egna inkomster, moderbolaget för sig 

och dotterbolagen för sig.10 Reglerna innebär att även om en koncern som helhet når ett 

nollresultat eller gör en förlust ett år kan ett koncernbolag gå med vinst och vara skyldigt 

                                                
1Wiman, Bertil, Koncernbeskattning med särskild inriktning på omstruktureringar, tredje upplagan, Iustus 

2 2 kap. 5 § IL. 
3 Wiman, Bertil, Koncernbeskattning med särskild inriktning på omstruktureringar, s. 22. 
4 1 kap. 11 § 1 st. och 4 st. ABL. 
5 Wiman, Bertil, Koncernbeskattning med särskild inriktning på omstruktureringar, s. 13. 
6 Se 1 kap. 11 § 1 st. ABL. 
7 Wiman, Bertil, Koncernbeskattning med särskild inriktning på omstruktureringar, s. 24. 
8 1 kap. 3 § IL. 
9 Prop. 1978/79:210 del 2 om ändrad företagsbeskattning, s. 161. 
101 kap. 3 § 2 st. IL. 
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att betala en inkomstskatt på 26,3 procent trots att ett annat koncernbolag går med förlust 

och därmed behöver ett tillskott i kassan.11  

År 2010 fanns det 2 288 svenskägda koncerner som hade dotterbolag i utlandet, varav 

1 544 inom EU och jämfört med år 2009 då samma siffra var 1 476, varav 1 072 inom EU, 

innebär detta en förändring på 55 procent.12 År 2007 var antalet svenskägda koncerner med 

dotterbolag i utlandet 1 308, varav 909 inom EU.13 Antalet svenskägda koncerner med dot-

terbolag i utlandet har ökat med 57 procent från 2007 till 2010 och inom EU har antalet 

svenskägda koncerner med dotterbolag i utlandet ökat med nästan 59 procent under 

samma period.14 Dessa siffror sammantaget visar att det är relativt vanligt att dela upp verk-

samheten på flera bolag och bilda en koncern i Sverige samt att svenska bolag etablerar sig 

mer och mer på den inre marknaden genom dotterbolag. Etablering på den inre marknaden 

kan medföra att koncernen drabbas av skattekonsekvenser som inte hade uppstått om kon-

cernen enbart hade etablerat sig i Sverige. 

Med hjälp av olika juridiska medel har det underlättats något för koncerner att flytta vinst-

medel mellan de olika bolagen, exempelvis genom koncernbidrag.15 Lagstadgade regler om 

koncernbidrag har funnits för svenska koncerner sedan 1965.16 Efter Sveriges inträde i 

Europeiska Unionen (EU) utvidgades dock reglerna för att även omfatta bolag i medlems-

länderna och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).17 Utvidgandet skedde för 

att säkerställa att de svenska reglerna inte strider mot etableringsfriheten.18 Syftet med eta-

bleringsfriheten är att göra det enklare och mer attraktivt för bolag att etablera sig på den 

inre marknaden samt att förhindra diskriminering och säkerställa fri rörlighet för fysiska så-

väl som juridiska personer.19 

                                                
11 Angående procentsatsen se 65 kap. 10 § IL. 
12 Tillväxtanalys från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Hjalmarsson, Dan, Svenska 
koncerner med dotterbolag i utlandet 2010, tabell 2, s. 16, Statistik 2012:04 augusti 2012, (2012-10-16), 
http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/statistik/internationella/Statistik_2012_04.pdf. 
13 Tillväxtanalys från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Hjalmarsson, Dan, Svenska 

koncerner med dotterbolag i utlandet 2007, tabell 3, s. 28, Statistik 2009:03, augusti 2009, (2012-10-16), 
http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/statistik/internationella/Statistik_2009_03_ny.pdf. 

14 Totalt från 2007-2010 1 308/2 288=0,5716 %. Inom EU från 2007-2010 909/1544=0,5887 %. Jmf. med 
siffrorna från fotnot 12 och 13. 

15 24 kap. 12-17 §§ IL samt 35 kap. IL. 
16 Se prop. 1999/2000:2 del 2 Inkomstskattelagen, s. 421 med hänvisning till prop. 1965:126 Kungl. Maj:ts 

proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr. 
370), m.m.; given Stockholms slott den 12 mars 1965. 

17 Prop. 2000/01:22 Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget, s. 106. 
18 Prop. 2000/01:22, s. 58. 
19 Se 49 art. Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (EUF) samt prop. 2000/01:22, s. 57. 
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När en koncern ska expandera eller omstrukturera sin verksamhet kan bolagen välja att ge-

nomföra detta på många olika sätt. Valet av expansionsform eller omstruktureringsmetod 

kan påverka den skattemässiga situationen olika för koncernen då det i vissa fall är möjligt 

att omedelbart flytta vinstmedel mellan bolagen medan det i andra fall krävs en viss vänte-

tid. Ett exempel på detta vad gäller rätten för moderbolaget att genomföra koncernbidrag 

med avdragsrätt är att detta kan ske till ett nybildat dotterbolag omedelbart medan ett för-

värvat dotterbolag måste ägas under ett helt beskattningsår innan detta kan ske.20 Det kan 

också föreligga skillnader avseende möjligheten att genomföra en vinstöverföring till kon-

cernbolag i en annan EES-stat jämfört med om båda koncernbolagen ligger i Sverige. 21 Om 

så är fallet kan detta påverka bolagens val av plats för sin omstrukturering och eventuellt 

hindra bolag från att etablera sig på den inre marknaden.  

Frågan som uppstår på grund av denna situation är om, och i så fall på vilket sätt som, olika 

omstruktureringsmetoder påverkar koncernens skattemässiga situation på skilda sätt.  

1.2 Syfte 

Denna masteruppsats syftar till att utreda huruvida det föreligger några skillnader avseende 

ett moderbolags möjligheter att genomföra koncernbidrag med avdragsrätt då moderbola-

get väljer att omstrukturera sin verksamhet 1) genom att förvärva ett befintligt aktiebolag, 

2) bilda ett nytt dotterbolag eller 3) genomföra en partiell fission, i Sverige eller i en annan 

EES-stat, samt utreda huruvida eventuella skillnader avseende möjligheten till avdrag stri-

der mot etableringsfriheten. För att besvara syftet krävs att följande utredningar genomförs; 

Fastställa gällande svensk rätt avseende skillnader mellan de tre omstruktureringsmetoder-

na. 

Gällande svensk rätt avseende moderbolags möjligheter att genomföra koncernbidrag med 

avdragsrätt till både svenska dotterbolag och utländska dotterbolag inom EES ska faststäl-

las. 

1.3 Avgränsning 

Detta är en inkomstskatterättslig masteruppsats vilket betyder att problemformuleringen 

har ett inkomstskatterättsligt perspektiv. Detta betyder att fokus ligger på regler avseende 

                                                
20 Se 35 kap. 3 § 1 st. 3 p. IL. 
21 Se 35 kap. 2 a § IL. 
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inkomstskatt för juridiska personer, punktskatter såsom mervärdeskatt bortses från i denna 

framställning då det inte är av direkt relevans för att besvara syftet med masteruppsatsen. 

Fortsättningsvis avses med termerna ”skatt” och ”skatterättslig” inkomstskatt och inkomst-

skatterättslig.  

Då omstruktureringar, koncerner och juridiska personer som sådana upplevs som associat-

ionsrättsliga är det nödvändigt att beakta associationsrättsliga regler vad gäller beskrivning 

av de valda omstruktureringsmetoderna. I övrigt lämnas de associationsrättsliga problemen 

utan hänseende då de inte bedöms som relevanta för att besvara syftet. 

Trots att masteruppsatsen behandlar rätten att genomföra koncernbidrag till både svenska 

dotterbolag och utländska dotterbolag inom EES behandlas enbart de svenska reglerna av-

seende förvärv av ett bolag, bildande av ett dotterbolag, partiell fission och koncernbidrag. 

Detta beror på att avsikten med syftet är att utreda hur de svenska reglerna påverkar ett 

svenskt moderbolags möjligheter att genomföra ett koncernbidrag från Sverige till ett 

svenskt dotterbolag eller ett utländskt dotterbolag inom EES. 

Denna masteruppsats skrivs från moderbolagets perspektiv. Detta betyder att de tre om-

struktureringsmetoderna beskrivs från moderbolagets synvinkel då denna masteruppsats 

framför allt riktar sig till bolag som vill omstrukturera sin verksamhet eller expandera. 

Därmed ligger fokus på vad det köpande bolaget måste ta hänsyn till, vilka regler bolaget 

som startar upp ett nytt bolag måste följa samt vilka regler som gäller för det bolag som ge-

nomför en partiell fission och därmed avyttrar en del eller delar av sin verksamhet till något 

annat bolag.  

När det gäller expansion och omstrukturering inom en koncern finns det många olika sätt 

att genomföra detta på men för att undvika en allt för bred masteruppsats har fokus lagts 

på endast tre metoder, förvärv av ett befintligt bolag, uppstart av nytt bolag och partiell 

fission. Trots att både ett förvärv av ett bolag och en uppstart av ett bolag kan anses vara 

former av expansion benämns alla tre som omstruktureringsmetod. Dessa omstrukture-

ringsmetoder har valts då de verkar vara olika vad gällen genomförandet men ändå ger 

upphov till samma resultat, ett nytt dotterbolag, vilket gör att det bör gå att påvisa eventu-

ella skillnader mellan omstruktureringsmetoderna. 
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Bolag kan påverka sin slutliga skatt med olika medel utöver koncernbidrag, exempelvis ge-

nom skattefria utdelningar, periodiseringsfonder.22 Fokus i denna masteruppsats ligger dock 

på koncernbidrag då denna form av vinstöverföring kan göras från moderbolaget utan nå-

gon form av motprestation från det dotterbolag som erhåller bidraget. Detta gör att kon-

cernbidragsreglerna är lämpliga för att besvara frågan huruvida svenska regler angående 

omstruktureringar ger upphov till skillnader avseende moderbolags möjligheter att genom-

föra koncernbidrag med avdragsrätt beroende på vilken omstruktureringsmetod som valts. 

Eftersom koncernbidragsreglerna även ska omfatta koncernbolag inom EES lämpar sig 

reglerna om koncernbidrag även för att utreda huruvida de svenska reglerna strider mot 

etableringsfriheten eller inte. 

När det gäller koncernbidrag begränsas denna masteruppsats till att endast avse koncernbi-

drag från moderbolag till dotterbolag. Även om koncernbidrag kan ges från dotterbolag till 

moderbolag, mellan olika dotterbolag i en koncern och mellan bolag som kan fusioneras är 

inte detta relevant för att besvara syftet.23 Detta beror på att masteruppsatsen skrivs från ett 

moderbolags perspektiv då det handlar om omstruktureringar samt att fusion inte är en av 

de omstruktureringsmetoder som valts. Vad gäller utredningen huruvida eventuella skillna-

der avseende avdragsrätten strider mot etableringsfriheten behandlas dock även möjlighet-

en för ett svenskt dotterbolag att genomföra koncernbidrag med avdragsrätt till ett ut-

ländskt moderbolag. Detta görs för att etableringsfriheten innebär att de svenska reglerna 

inte får hindra svenska moderbolag från att etablera sig utomlands eller försvåra för ut-

ländska moderbolag att etablera sig i Sverige. 

Masteruppsatsen är vidare begränsad till att endast avse aktiebolag. Detta beror på att det 

föreligger speciella regler som gäller för vissa former av stiftelser, ekonomiska föreningar 

med mera avseende koncernbidrag som inte anses relevanta för att besvara syftet. Det kan 

därför inte motiveras att avsätta tid och plats i uppsatsen till att beskriva dessa regler. 

När det gäller avsnittet om partiell fission är masteruppsatsen begränsad till att endast avse 

fall med ett övertagande bolag. Detta beror på att det då uppstår ett dotterbolag genom alla 

tre valda omstruktureringsmetoder vilket underlättar en jämförelse av metoderna samt ut-

redningen huruvida det uppstår några skillnader avseende moderbolagets möjlighet att ge-

                                                
22 Se 24 kap. IL och 30 kap. IL. 

23 Se 35 kap. 3-5 §§ IL. 



 

 
6 

nomföra koncernbidrag med avdragsrätt beroende på vilken omstruktureringsmetod som 

valt och i vilken EES-stat dotterbolaget är etablerat.  

1.4 Metod och Material 

För att besvara syftet med denna masteruppsats används huvudsakligen en traditionell juri-

disk metod där rättskällorna behandlas enligt den gällande hierarkin, lag, förarbeten, praxis 

samt doktrin.24 Då reglerna om partiell fission utvidgats för att omfatta bolag från EES lig-

ger även EU-rättsligt material till grund för beskrivningen, främst från sekundärrätten i 

form av direktiv och praxis från EU-domstolen.25 Vid utredningen avseende moderbolagets 

möjligheter att genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt till ett svenskt dotterbolag 

och till ett utländskt dotterbolag inom EES ska lag, förarbeten, praxis samt doktrin studeras 

enligt rättskälleläran.26 Då även reglerna om koncernbidrag har utvidgats till att omfatta 

dotterbolag inom EES används även EU-rättsligt material för att fastställa gällande rätt, 

främst praxis från EU-domstolen.27 

De tre valda omstruktureringsmetoderna beskrivs i detalj och jämförs med varandra för att 

fastställa om det föreligger eventuella rättsliga skillnader mellan omstruktureringsmetoder-

na. Även reglerna avseende koncernbidrag beskrivs i detalj avseende moderbolagets möj-

ligheter att genomföra koncernbidrag till ett svenskt dotterbolag och till ett utländskt dot-

terbolag inom EES. Detta genomförs för att sedan applicera reglerna på de tre olika om-

struktureringsmetoderna för att jämföra eventuella inkomstskatterättsliga skillnader mellan 

de olika omstruktureringsmetoderna men också huruvida de svenska reglerna om koncern-

bidrag gör någon skillnad på svenska dotterbolag och utländska dotterbolag inom EES.  

Om det föreligger någon skillnad avseende moderbolagets möjlighet att genomföra ett 

koncernbidrag med avdragsrätt till ett svenskt dotterbolag jämfört med ett utländskt dot-

terbolag inom EES uppstår en fråga om huruvida detta strider mot etableringsfriheten. 

Den EU-rättsliga principen om etableringsfriheten används därför som ett utredningsverk-

tyg genom hela masteruppsatsen för att besvara syftet och presenteras redan i inlednings-

kapitlet.  

                                                
24 Se exempelvis Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare Ämne, material, metod och argumen-

tation, andra upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 36-38. 
25 Hettne, Jörgen, EU-rättslig metod, Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, Nordstedts Juridik, 

Stockholm, 2005, s. 26. 
26 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Ämne, material, metod och argumentation, s. 36. 
27 Se nedan 3.5 Avdragsrätt för koncernbidrag, s. 37-38. 
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För att beskriva principen om etableringsfrihet används källor både från EU-rättens pri-

märrätt, såsom fördrag, och från sekundärrätten i form av praxis från EU-domstolen.28 

Detta material används istället för svenska rättskällor eftersom etableringsfrihet är en EU-

rättslig princip som ska följas i nationell rätt.  

1.5 Etableringsfrihet, en EU-rättslig princip 

Inom EU finns fyra grundläggande friheter, fri rörlighet för varor, personer, tjänster och 

kapital.29 Dessa friheter syftar till att befästa en inre marknad utan gränser inom EU. Inom 

fri rörlighet för personer ingår den så kallade etableringsfriheten som innebär att alla med-

borgare i en medlemsstat har rätt att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium. 

I etableringsfriheten igår även en rättighet för medborgare att upprätta kontor, filialer och 

dotterbolag i vilken medlemsstat de än väljer.30 Vidare innefattar etableringsfriheten en rät-

tighet för medborgare i en medlemsstat att starta och utöva verksamhet som egenföretagare 

eller bilda och driva bolag i en annan medlemsstat på samma villkor som den statens med-

borgare.31 

Syftet med etableringsfriheten är att förhindra diskriminering baserad på nationalitet. Dis-

krimineringsförbudet gäller åt två håll, det första är att det är förbjudet med åtgärder som 

förhindrar en medborgare från att etablera sig i en annan medlemsstat. Det andra är att det 

är förbjudet för en medlemsstat att tillämpa andra regler för medborgare från en annan 

medlemsstat jämfört med de regler som är tillämpliga på de egna medborgarna.32 Regeln 

som stadgar att det är förbjudet att hindra medborgare från att etablera sig i en annan med-

lemsstat riktar sig till den medlemsstaten där personen i fråga är medborgare. Regeln som 

stadgar att medlemsstaterna ska tillämpa samma regler på sina egna medborgare som med-

borgare från en annan medlemsstat riktar sig till den medlemsstat där personen vill etablera 

sig utan att vara medborgare i den medlemsstaten. Därmed omfattar etableringsfriheten 

både den medlemsstaten där personen är medborgare och den medlemsstaten där personen 

vill etablera sig i.33  

                                                
28 Hettne, Jörgen, EU-rättslig metod, Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 24-26. 
29 Se 26 art. 2 st. EUF. 
30 Se 49 art. 1 st. EUF. 
31 Se 49 art. 2 st. EUF. 
32 Se Craig, Paul, de Burca Grainne, EU law Text, cases and materials, femte upplagan, Oxford University 

Press, Oxford, 2011, s.771. 
33 Craig, Paul, de Burca Grainne, EU law Text, cases and materials, s. 771. 
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Enligt EU-domstolen ska en medborgare i en medlemsstat som varit lagligt bosatt i en an-

nan medlemsstat och där har utbildat sig eller på annat sätt erhållit ”yrkesmässiga kvalifikat-

ioner” som erkänns i EU:s bestämmelser också omfattas av etableringsfriheten.34 Detta föl-

jer av att en bestämd medlemsstats egna medborgare annars skulle befinna sig i en sämre si-

tuation än medborgare från en annan medlemsstat som förvärvat yrkeskunskaper i en an-

nan medlemsstat än i den bestämda medlemsstaten där de båda önskar etablera sig.35 Vi-

dare följer det av, att de grundläggande friheterna inte skulle utnyttjas fullt ut om medlems-

staterna skulle kunna underlåta att tillämpa fördragets bestämmelser på de egna medbor-

gare som valt att utnyttja de möjligheter som finns inom den fria rörligheten och etable-

ringsfriheten.36 

Om ett bolag har bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning och har sitt säte, hu-

vudkontor eller huvudsakliga verksamhet inom EU ska bolaget jämställas med en fysisk 

person som är medborgare i någon medlemsstat. Detta innebär att reglerna om etablerings-

frihet är tillämplig även på juridiska personer.37 Denna regel gäller för bolag som är bildade 

enligt någon medlemsstats civil- eller handelslagstiftning och innefattar kooperativa sam-

manslutningar och andra offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer. Juridiska 

personer som inte drivs i vinstsyfte omfattas dock inte av reglerna om etableringsfrihet.38  

Eftersom aktiebolag ska bildas i enlighet med reglerna i ABL innebär denna regel att även 

aktiebolag omfattas av etableringsfriheten. Innebörden av etableringsfriheten är att ett ak-

tiebolag som vill etablera ett dotterbolag, en filial eller ett fast driftställe i en annan med-

lemsstat har rätt att göra det utan att bli hindrad av den medlemsstat där bolaget hör 

hemma eller bli påtvingad andra eller mer begränsade regler än de inhemska bolagen i den 

medlemsstat där bolaget vill etablera sig. 

1.6 Disposition 

Dispositionen i denna masteruppsats strävar efter att följa syftets olika delfrågor för att un-

derlätta förståelsen för den avslutande argumentationen. Efter introduktionskapitlet följer 

därför ett kapitel som behandlar de olika omstruktureringsmetoderna, förvärv av befintligt 

bolag, uppstart av ett nytt bolag samt partiell fission. De tre metoderna beskrivs i detalj för 

                                                
34 Se mål C-115/78 Knoors mot Staatssecretaris van Economische Zaken, [1979] ECR 399, p. 24. 
35 Mål C-115/78 Knoors mot Staatssecretaris van Economische Zaken, p. 24. 
36 Mål C-115/78 Knoors mot Staatssecretaris van Economische Zaken, p. 20. 
37 54 art. 1 st. EUF. 
38 54 art. 2 st. EUF. 
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att utröna huruvida det finns olikheter mellan omstruktureringsmetoderna. Beskrivningen 

uppdelas i en civilrättslig beskrivning och en skatterättslig beskrivning och avslutas med en 

sammanfattning av omstruktureringsmetoden. Den civilrättsliga beskrivningen genomförs 

först eftersom omstruktureringen i sig är en civilrättslig åtgärd som eventuellt leder till 

skattemässiga konsekvenser eller kan kombineras med ett skatterättsligt förfarande. Ka-

pitlet avslutas med en jämförelse av de olika omstruktureringsmetoderna för att se vilka 

skillnader som föreligger mellan dem. 

Det tredje kapitlet som följer direkt på omstruktureringsmetoderna beskriver reglerna rö-

rande koncernbidrag från moderbolagets perspektiv. Reglerna beskrivs i detalj för att i ett 

fjärde kapitel redogöra för hur koncernbidragsreglerna påverkar de tre valda omstrukture-

ringsmetoderna och hur ett moderbolags möjlighet att ge koncernbidrag till ett dotterbolag 

med avdragsrätt påverkas. Det fjärde kapitlet avslutas med en redogörelse för om och i så 

fall hur reglerna om koncernbidrag påverkar moderbolagets möjligheter olika beroende på 

vilken omstruktureringsmetod moderbolaget väljer.  

Sedan följer ett sjätte kapitel som innehåller en analys av frågan huruvida det föreligger 

några eventuella skillnader avseende moderbolagets möjlighet att genomföra koncernbidrag 

med avdragsrätt samt huruvida de eventuella skillnader som föreligger strider mot etable-

ringsfriheten. Masteruppsatsen avslutas med ett kapitel innehållande de slutsatser som kan 

dras av analysen för att besvara syftet och knyta ihop argumentationen. 
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2 Omstruktureringsmetoder 

2.1 Förvärv av befintligt aktiebolag  

2.1.1 Civilrättslig beskrivning 

Om en koncern befinner sig i en expansionsfas är det tänkbart att moderbolaget vill om-

strukturera sin verksamhet genom att förvärva ett befintligt aktiebolag. Det finns dock inga 

konkreta lagregler som stadgar hur ett sådant förvärv ska gå till. Vad som är mycket viktigt 

för det övertagande aktiebolaget att tänka på är dock att en ordentlig genomgång görs av 

det överlåtande aktiebolagets tillgångar och skulder innan något förvärv sker.39 Det är också 

viktigt att det övertagande aktiebolaget tänker igenom om och i så fall hur det tänkta över-

låtande aktiebolaget passar in i den befintliga verksamheten. Vidare är det mycket viktigt att 

tänka igenom hur finansieringen ska ske, med eget kapital, lånat kapital, genom aktier i det 

övertagande aktiebolaget, genom kontantersättning eller en kombination av olika alterna-

tiva finansieringsformer.40 

När det överlåtande aktiebolaget och det övertagande aktiebolaget är överens om förvärvet 

rekommenderas att ett skriftligt avtal upprättas för att reglera förvärvet. Ett avtal är bin-

dande för båda parter oavsett om det är skriftligt, muntligt eller har uppstått genom kon-

kludent handlande, att båda parterna uppträder som att ett avtal slutits.41 Det är endast då 

avtalet uppstått på ett rättsstridigt sätt eller då det föreligger villkor som är oskäliga som ett 

avtal kan frångås.42 Om avtalet är skriftligt är det dock lättare att lösa eventuella tvister av-

seende vad som ingår i förvärvet, pris, när betalning ska ske, om det föreligger eventuella 

delbetalningar, om det förvärvade aktiebolagets ägare ska få betalt på annat sätt än i pengar 

och så vidare. Detta beror på att båda parter har ett identiskt avtal där detta regleras, om 

avtalet endast är muntligt är det svårare för parterna att vara säkra på vad som gäller vid 

eventuell oenighet.  

Vad gäller själva förvärvet av ett aktiebolag kan detta ske på två sätt. Moderbolaget kan 

välja att köpa alla aktier i det överlåtande aktiebolaget eller att enbart köpa inkråmet i det 

                                                
39 Se Företagarna, Juridisk rådgivning, (2012-11-16), www.foretagarna.se/Medlemsformaner/Juridisk-

radgivning/Lagar-och-regler/Bolagsratt/. 
40 Se JP Företagarnet, (2012-11-17), http://www.jpinfonet.se/dokument/Handbok/174535/Forsaljning-och-

kop-av-foretag?id=17597. 
41 Se 1 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) och bland 

andra NJA 1992 s. 243, (om konkludent handlande). 
42 Se 36 § AvtL. 

http://www.foretagarna.se/Medlemsformaner/Juridisk-radgivning/Lagar-och-regler/Bolagsratt/
http://www.foretagarna.se/Medlemsformaner/Juridisk-radgivning/Lagar-och-regler/Bolagsratt/
http://www.jpinfonet.se/dokument/Handbok/174535/Forsaljning-och-kop-av-foretag?id=17597
http://www.jpinfonet.se/dokument/Handbok/174535/Forsaljning-och-kop-av-foretag?id=17597
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överlåtande aktiebolaget. Vid ett aktieförvärv får det övertagande aktiebolaget kontroll över 

det andra aktiebolaget och de båda aktiebolagen kommer därmed att ingå i samma koncern, 

med det övertagande aktiebolaget som moderbolag.43 Om moderbolaget istället köper in-

kråmet kvarstår det gamla aktiebolaget i sin helhet och de gamla ägarna kvarstår som ägare 

till det överlåtande aktiebolaget. Därmed kommer ett aktiebolag där moderbolaget enbart 

förvärvar inkråmet inte att ingå i en koncern med moderbolaget.44 Det övertagande aktie-

bolaget blir istället ägare till det förvärvade inkråmet i det andra aktiebolaget.  

Med inkråm avses de tillgångar och skulder som hör till verksamheten så som kundford-

ringar, leverantörsskulder, varulager och inventarier men även kundregister, varumärken, 

patent och goodwill. Dessutom anses själva verksamheten med avtal, gällande åtaganden 

och personal ingå i en inkråmsöverlåtelse.45 I denna masteruppsats är det dock bara förvärv 

av aktier som är av direkt intresse då det genom inkråmsförvärvet inte föreligger något dot-

terbolag till moderbolaget eftersom moderbolaget bara tar över inkråmet.  

På själva förvärvet av aktiebolaget är köplagen (1990:931) (KöpL) tillämplig då lagen är till-

lämplig på alla förvärv av lös egendom.46 Definitionen av lös egendom är negativ, det vill 

säga all egendom som inte är fast egendom är lös egendom.47 Detta betyder att både aktier-

na och allt inkråm anses vara lös egendom.48 Om parterna avtalar om något som inte om-

fattas av KöpL eller om parternas avtal stadgar något annat är det avtalet som ska följas 

framför lagen.49 

Om moderbolaget förvärvar ett utländskt aktiebolag är inte KöpL tillämplig på förvärvet.50 

Istället ska lagen (1987:822) om internationella köp tillämpas på förvärvet om de båda par-

ternas affärsställen är belägna i två olika fördragsslutna stater eller om internationella pri-

vaträttsliga regler stadgar att lagen ska tillämpas.51 Detta gäller dock endast om moderbola-

                                                
43 Se definition av koncern i 1 kap. 11 § ABL. 
44 Se definition av koncern i 1 kap. 11 § ABL, (e-contrario). 
45 Andersson, Lennart, Sandström, Kjell och Svensson, Ulf, Skatteplanering i aktiebolag Seriös skatteplanering 

för både bolaget och dig som ägare, tredje upplagan, Björn Lundén Information AB, Näsviken, 2010, s. 
257. 

46 1 § 1 st. KöpL. 
47 Se 1 kap. 1 § Jordabalken (1970:994) (JB). 
48 Håstad, Torgny, Köprätt och annan kontraktsrätt, sjätte upplagan, Iustus Förlag, Uppsala, 2009, s. 29. 
49 Se 3 § KöpL. 
50 Se 5 § KöpL. 
51 Se 1 kap. 1 art. lag (1987:822) om internationella köp, Bilaga Förenta nationernas konvention den 11 april 

1980 angående avtal om internationella köp av varor. 
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get genomför ett inkråmsförvärv.52 Om parterna så vill kan de avtala bort tillämpningen av 

lagen (1987:822) om internationella köp.53 

2.1.2 Skatterättslig beskrivning 

När ett aktiebolag förvärvar ett annat aktiebolag förekommer inga direkta skatterättsliga 

förfaranden för köparen vid tidpunkten för förvärvet. Detta beror förmodligen på att ett 

förvärv av ett annat aktiebolag inte i sig själv medför några skatterättsliga konsekvenser för 

det förvärvande aktiebolaget. Avsaknaden av skatterättsliga konsekvenser beror på att vi i 

Sverige saknar regler om beskattning av hela ekonomiska enheter, exempelvis en koncern.54 

Beskattningen av aktiebolag syftar till att beskatta hela det samlade resultatet av en ekono-

misk verksamhet men det är inte den ekonomiska enheten som beskattas utan den juridiska 

personen.55 I svensk rätt erkänns inte en koncern som en juridisk person då det är de olika 

juridiska personerna som ingår i koncernen som ses som skattesubjekt.56 

Ur skattesynpunkt finns det en viktig fördel med att förvärva aktier istället för inkråmet då 

den skattemässiga kontinuiteten i det förvärvade aktiebolaget kan upprätthållas. Den 

skattemässiga kontinuiteten kan dock inte upprätthållas avseende rätten att utnyttja under-

skottsavdrag som uppstod före inkråmförvärvet.57 I det fall det förvärvade aktiebolaget har 

ett sparat underskott inträder en beloppsspärr och en koncernbidragsspärr om det förvär-

vande aktiebolaget erhåller bestämmande inflytande över det förvärvade aktiebolaget.58 Be-

loppsspärren innebär att de gamla underskotten i det förvärvade aktiebolaget inte får ut-

nyttjas till den del underskotten överstiger den dubbla köpeskillingen som det övertagande 

aktiebolaget erlade.59  

Ett förvärv av ett aktiebolag kan dock få skatterättsliga konsekvenser efter förvärvet. Detta 

kan ske då bolagsbeskattningen i vissa fall tar hänsyn till förekomsten av koncerner. Denna 

hänsyn visas bland annat i reglerna om koncernbidrag, i reglerna som tillåter skattefri ut-

                                                
52 Se 1 kap. 2 art. D), lag (1987:822) om internationella köp, Bilaga Förenta nationernas konvention den 11 

april 1980 angående avtal om internationella köp av varor. 
53 1 kap. 6 art. lag (1987:822) om internationella köp, Bilaga Förenta nationernas konvention den 11 april 

1980 angående avtal om internationella köp av varor. 
54 Se ovan 1.1 Bakgrund, s. 1. 
55 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter och Silfverberg, Christer, Inkomstskatt- en läro- och 

handbok i skatterätt, del 2, tolfte upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 400.  
56 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter och Silfverberg, Christer, Inkomstskatt- en läro- och 

handbok i skatterätt, del 2, s. 400. 
57 Se 40 kap. 10 § IL samt Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter och Silfverberg, Christer, In-

komstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 492 och 536-537. 
58 40 kap. 10 § 1 st. IL. 
59 40 kap. 15 § 1 st. IL. Se nedan 3.5 Avdragsrätt för koncernbidrag, om koncernbidragsspärren, s. 39-40. 
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delning och de särskilda bestämmelserna om koncerninterna överlåtelser.60 Anledningen till 

att dessa regler finns är att en koncern inte ska behandlas sämre, eller förmånligare, ur skat-

tesynpunkt än ett aktiebolag som bedriver hela sin verksamhet i ett aktiebolag.61 

2.1.3 Sammanfattning förvärv av befintligt aktiebolag 

Det finns två sätt för ett moderbolag att förvärva ett dotterbolag på. Det ena är att göra ett 

inkråmsförvärv där det övertagande aktiebolaget köper upp innehållet i det andra aktiebo-

laget, lokaler, maskiner, inventarier, kassa, personal med mera men det andra aktiebolaget 

kvarstår som aktiebolag, med samma ägare som tidigare. Det betyder vidare att inget kon-

cernförhållande har uppstått då det övertagande aktiebolaget inte har förvärvat någon kon-

troll över det överlåtande aktiebolaget. Det andra sättet är att förvärva aktierna i det överlå-

tande aktiebolaget. Detta gör att det överlåtande aktiebolaget kvarstår i sin helhet men det 

övertagande aktiebolaget är ägare av det överlåtande aktiebolaget som då blir ett dotterbo-

lag och en koncern har uppstått.62  

I förvärvögonblicket föreligger ingen skatterättslig reglering som moderbolaget måste ta 

hänsyn till eftersom ett förvärv av ett befintligt aktiebolag inte är en skatterättslig åtgärd. 

Efter förvärvet kan moderbolaget dock utnyttja skatteregler för att utjämna det beskatt-

ningsbara resultatet mellan sig självt och sitt nyförvärvade dotterbolag. 

Att förvärva ett nytt dotterbolag kan vara väldigt tidskrävande, men det kan också gå 

snabbt beroende på hur effektiva parterna är vid förhandlingen, granskningen av aktiebola-

get som ska förvärvas, skrivande av kontrakt med mera. Om båda aktiebolagen är överens 

kan det vara ett förmånligt sätt att omstrukturera en koncern då parterna kan styra avtalet 

som de vill eftersom både KöpL och lagen om internationella köp kan avtalas bort. 

En fördel med att förvärva ett befintligt aktiebolag är att mycket av arbetet redan är gjort, 

bland annat vad gäller marknadsföring, leverantörer och efter att aktiebolagen kommit 

överens om ett pris är det relativt enkelt för moderbolaget att beräkna kostnaderna för för-

värvet. En annan fördel är att personalen ofta medföljer både vid ett inkråmsförvärv och 

vid ett aktieförvärv vilket gör att det övertagande aktiebolaget inte behöver lägga energi el-

ler pengar på att rekrytera ny personal.  

                                                
60 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter och Silfverberg, Christer, Inkomstskatt- en läro- och 

handbok i skatterätt, del 2, s. 400. 
61 Eriksson, Asbjörn, Praktisk beskattningsrätt Lärobok i inkomstbeskattning, sjuttonde upplagan, Studentlit-

teratur, Umeå, 2010, s. 465. 
62 Se 1 kap. 11 § ABL. 
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Det finns dock nackdelar med att förvärva ett befintligt aktiebolag också. Den största 

nackdelen är förmodligen att det inte finns några tydliga regler som det övertagande aktie-

bolaget ska följa vid förvärvet. Det kan dock vara en fördel också eftersom aktiebolaget kan 

agera mer fritt än om förfarandet vore reglerat steg för steg. 

Att det övertagande aktiebolaget bör granska det överlåtande aktiebolagets tillgångar och 

skulder ordentligt för att undvika överraskningar vid ett eventuellt förvärv kan också upp-

levad som en nackdel. När detta sker är det rekommenderat att aktiebolaget anlitar en revi-

sor och eventuellt en jurist för att säkerställa att granskningen går korrekt till. Detta är ytter-

ligare utgifter som aktiebolaget kanske inte räknat med från början. 

En annan nackdel kan vara att det aktiebolag som ska förvärvas är publikt. Om så är fallet 

kan ett rykte om ett förestående förvärv få andra bolag att bli intresserade av det, vilket i 

sin tur kan leda till ett budgivningskrig. Om aktiebolaget sedan skulle förlora budgivnings-

kriget har både tid och pengar lagts på förvärvet i onödan. 

2.2 Uppstart av nytt aktiebolag 

2.2.1 Civilrättslig beskrivning 

När ett nytt aktiebolag bildas måste reglerna i ABL följas oavsett om aktiebolaget är avsett 

att vara ett privat aktiebolag eller ett publikt aktiebolag eftersom ABL omfattar alla aktiebo-

lag.63 Detta innebär att ett nytt aktiebolag, ett dotterbolag, som bildas av ett annat aktiebo-

lag, moderbolaget, omfattas av reglerna i ABL.  

För att ett moderbolag ska kunna bilda ett nytt dotterbolag krävs att moderbolaget inte är 

försatt i konkurs.64 Vidare finns några villkor som stiftarna, i detta fall moderbolaget, måste 

uppfylla; det första är att skapa ett utkast till en stiftelseurkund, det andra är att teckna alla 

aktier i det nya dotterbolaget, det tredje är att betala aktierna, det fjärde är att färdigställa, 

datera och underteckna stiftelseurkunden och det femte är att registrera det nya dotterbola-

get.65  

Efter att moderbolaget tecknat alla aktier i det nya dotterbolaget ska betalning erläggas ge-

nom pengar eller med apportegendom. Apportegendom får endast användas som betal-

ningsmedel om det finns en bestämmelse i stiftelseurkunden som tillåter en sådan betal-

                                                
63 1 kap. 2 § ABL. 
64 Se 2 kap. 1-2 §§ ABL. 
65 Se 2 kap. 3 § ABL. 



 

 
15 

ning.66 Om betalning sker med pengar ska insättningen göras på ett särskilt konto som mo-

derbolaget öppnat för just ändamålet att bilda ett nytt dotterbolag. Pengar på detta särskilda 

konto får inte röras förrän hela det belopp som ska betalas är insatt och stiftelseurkunden 

är undertecknad.67 Anledningen till att hela beloppet måste vara insatt på det särskilda kon-

tot innan pengarna får röras är för att succesiv inbetalning av aktiekapitalet är förbjudet.68  

Om betalning sker med apportegendom ska den valda apportegendomen avskiljas från 

moderbolagets tillgångar för att istället ingå i dotterbolagets egendom.69 Vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att apportegendomen ska anses vara avskild bedöms från fall till fall och 

är beroende av vilka sakrättsliga regler och principer som gäller för just det slaget av egen-

dom.70 När apportegendom erlagts ska en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett regi-

strerat revisionsbolag lämna ett skriftligt, undertecknat yttrande om betalningen. Av yttran-

det ska det framgå att all apportegendom har tillförts det nya dotterbolaget, att apportegen-

domen är eller kan antas bli till nytta för det nya dotterbolaget och att apportegendomen 

inte har tagits upp till ett högre värde än det verkliga värdet för dotterbolaget i stiftelseur-

kunden.71 I yttrandet är det viktigt att apportegendomen är beskriven samt att revisorn eller 

revisionsbolaget angett vilken metod som har används vid värderingen av apportegendo-

men. 

Dotterbolaget anses inte vara bildat förrän moderbolaget undertecknat stiftelseurkunden 

och dotterbolaget blivit registrerat.72 Registreringen av bolaget måste ske inom sex månader 

efter att stiftelseurkunden undertecknats och det är det nya aktiebolagets styrelse som ska 

anmäla aktiebolaget för registrering i aktiebolagsregistret.73 För att registrering ska ske krävs 

att dotterbolagets aktiekapital motsvarar det aktiekapital som angetts i bolagsordningen el-

ler minst uppgår till minimikapitalet, att samtliga aktier har blivit betalda, att ett intyg som 

visar att betalningen i pengar satts in på ett särskilt konto, att ett revisors- eller revisionsbo-

lagsyttrande visas upp om betalning skett i apportegendom samt att bolagsbildningen i öv-

rigt har skett i enlighet med ABL och annan författning.74 

                                                
66 2 kap. 16 § ABL. 
67 2 kap. 17 § ABL. 
68 Se prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag, s. 238. 
69 2 kap. 18 § ABL. 
70 Se prop. 2004/05:85, s. 529. 
71 2 kap. 19 § ABL. 
72 2 kap. 4 § 1-2 st. ABL. 
73 2 kap. 22 § ABL. 
74 2 kap. 23 § ABL. 
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Om inget särskilt aktiekapital angetts i bolagsordningen finns det en regel i ABL som stad-

gar att aktiekapitalet måste uppgå till minst 50 000 kronor för privata aktiebolag och till 

minst 500 000 kronor för publika aktiebolag.75 Det finns dock inget hinder för ett privat ak-

tiebolag att ha ett aktiekapital på 500 000 kronor eller mer.76 Tidigare fanns ett krav på att 

aktiekapitalet för privata aktiebolag skulle uppgå till minst 100 000 kronor men för att det 

ska vara enkelt och lönsamt att starta och driva aktiebolag i Sverige sänktes gränsen för ak-

tiekapitalet till 50 000 kronor 2011.77 Sänkningen motiverades med att det inte vore önsk-

värt att villkoren för att starta och bedriva aktiebolag i Sverige framstod som tydligt oför-

månliga vid en europeisk jämförelse.78 

När det nya aktiebolaget är bildat och moderbolaget äger alla aktier i det nya aktiebolaget 

följer det enligt definitionen av moderbolag och koncern i ABL att det nya aktiebolaget är 

ett dotterbolag.79 Detta beror på att moderbolaget äger 100 procent av aktierna i det nya ak-

tiebolaget och därmed har rätt att ensamt utöva bestämmande inflytande över det nya ak-

tiebolaget.80 

2.2.2 Skatterättslig beskrivning 

En uppstart av ett nytt aktiebolag är ett sätt för moderbolaget att expandera eller omorgani-

sera sin verksamhet på ett mer effektivt sätt, inte en skatterättslig åtgärd. Moderbolaget be-

höver inte genomföra några skatterättsliga förfaranden vid uppstarten av ett nytt aktiebolag. 

Detta beror på att det nystartade dotterbolaget är en egen juridisk person och därmed ett 

eget skattesubjekt.81 Eftersom koncernen som helhet inte anses vara ett eget skattesubjekt 

då den består av flera olika juridiska personer som vart och ett är ett eget skattesubjekt har 

moderbolaget inget skatterättsligt ansvar för sitt eller sina dotterbolag.82 

Trots Sveriges syn på koncernen som ett icke-skattesubjekt tar lagstiftningen i vissa fall 

hänsyn till att aktiebolag bedriver sin verksamhet i koncerner. Detta görs för att undvika en 

så kallad kedjebeskattning, som innebär att bolagsvinsten beskattas i varje led då den delas 

                                                
75 1 kap. 5 § ABL, för privata aktiebolag och 1 kap. 14 § ABL, för publika aktiebolag. 
76 Se prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m., s. 141. 
77 Prop. 2009/10:61 En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag, s. 9. 
78 Prop. 2009/10:61, s. 11. 
79 Se 1 kap. 11 § 1 st. och 4 st. ABL. 
80 1 kap. 11 § 1 st. 2 p. och 4 p. ABL. 
81 Eriksson, Asbjörn, Praktisk beskattningsrätt Lärobok i inkomstbeskattning, s. 465. 
82 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter och Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – en läro- och 

handbok i skatterätt, del 1, tolfte upplagan, studentlitteratur, Lund, 2009, s. 256. 
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ut mellan aktiebolag.83 Om lagstiftningen tillät så kallad kedjebeskattning skulle det miss-

gynna de aktiebolag som valt att driva sin verksamhet i koncerner jämfört med de aktiebo-

lag som bedriver hela sin verksamhet i ett aktiebolag.84 Därför gör lagstiftningen det möjligt 

för aktiebolag att justera det beskattningsbara resultatet inom en koncern. Det finns bland 

annat regler om koncernbidrag, skattefria utdelningar mellan aktiebolagen och speciella reg-

ler för koncerninterna överlåtelser.85  

2.2.3 Sammanfattning uppstart av nytt aktiebolag 

Ett aktiebolag anses inte vara bildat förrän det är registrerat och detta måste ske inom sex 

månader efter undertecknandet av stiftelseurkunden. För att dotterbolaget ska kunna regi-

streras är det bland annat viktigt att bolaget tillförts ett aktiekapital om minst 50 000 kronor 

(för ett privat bolag) eller minst 500 000 kronor (för ett publikt bolag), att samtliga aktier i 

dotterbolaget har blivit betalda genom pengar eller apportegendom, att betalningen finns 

redovisad på intyg samt att bolagsbildningen i övrigt skett i enlighet med ABL. 

När ett aktiebolag bildar ett annat aktiebolag anses de båda aktiebolagen utgöra en koncern 

eftersom det första aktiebolaget äger 100 procent av det nya aktiebolaget och därmed kan 

utöva ett bestämmande inflytande över detsamma. Skatterättsligt kräver en uppstart av ett 

nytt aktiebolag inte något speciellt av moderbolaget eftersom moderbolaget inte har något 

skatterättsligt ansvar för sitt dotterbolag.  

Tidsmässigt kan det gå snabbt att starta upp ett nytt aktiebolag. Det beror på att det enbart 

är moderbolaget som är inblandat i processen och därmed helt självt kan styra över bildan-

det. När stiftelseurkunden är undertecknad är det högst sex månader kvar innan det nya ak-

tiebolaget ska anses vara bildat eftersom registrering måste ske inom sex månader efter un-

dertecknandet av stiftelseurkunden. Det innebär att om moderbolaget skyndar sig med att 

ansöka om registrering kan aktiebolaget vara bildat innan de sex månaderna gått. 

En fördel med att starta upp ett nytt aktiebolag är att det är relativt enkelt att beräkna kost-

naderna för uppstarten. Det finns en minimum gräns för aktiekapitalet och förutom den 

gränsen kan moderbolaget självt styra över kostnaden för att starta upp ett nytt dotterbolag. 

                                                
83 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter och Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – en läro- och 

handbok i skatterätt, del 2, s. 391. 
84 Eriksson, Asbjörn, Praktisk beskattningsrätt Lärobok i inkomstbeskattning, s. 465. 
85 Se 35 kap. IL om koncernbidrag, 24 kap. IL om skattefria utdelningar och 25 a kap. IL om koncerninterna 

överlåtelser. 
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En annan fördel med att starta upp ett nytt dotterbolag är att moderbolaget vet precis vad 

det får för de investerade pengarna. Det föreligger inga överraskningar när det gäller till-

gångar eller skulder i ett nybildat dotterbolag jämfört med om moderbolaget förvärvar ett 

aktiebolag. 

Att förfarandet med att starta ett nytt dotterbolag är strikt reglerat i ABL bör vara den 

största fördelen med att starta ett nytt dotterbolag. Det gör att moderbolaget vet vilka reg-

ler de ska följa för att dotterbolaget ska vara legitimt. Men det kan också vara en nackdel då 

vissa av reglerna kanske kräver att moderbolaget anlitar en jurist för att säkerställa att mo-

derbolaget tolkar reglerna på ett korrekt sätt. 

En nackdel med att starta upp ett nytt aktiebolag är att det kan vara något av en utmaning 

att beräkna kostnaden för eventuell marknadsföring, kostnader för att rekrytera personal 

med mera. 

2.3 Partiell fission 

2.3.1 Civilrättslig beskrivning 

Det civilrättsliga tillvägagångssättet för att genomföra fissioner beskrivs i ABL:s 24 kapitel 

och kallas för delning av aktiebolag. En delning av ett aktiebolag kan ske på två olika sätt. 

Det första sättet innebär att alla tillgångar och skulder i ett aktiebolag överlåts till två eller 

flera aktiebolag varpå det tidigare aktiebolaget upplöses utan likvidation, en så kallas fiss-

ion.86 Det andra sättet innebär att en del av ett aktiebolags tillgångar och skulder överlåts till 

ett eller flera andra aktiebolag utan att det första aktiebolaget upplöses, en så kallad partiell 

fission.87 Då det är det andra sättet som motsvarar en skatterättslig partiell fission är det 

endast detta förfarande som behandlas i denna masteruppsats. Vidare är denna masterupp-

sats begränsad till att endast behandla fall med endast ett övertagande aktiebolag.  

När ett aktiebolag delas utan att det upplöses kan det aktiebolag som övertar tillgångarna 

och skulderna vara både ett etablerat aktiebolag och ett aktiebolag som bildas genom del-

ningen.88 Exempelvis kan ett moderbolag i en koncern genomföra en partiell fission till ett 

befintligt dotterbolag, till ett dotterbolag som inte är bildat ännu eller till ett etablerat aktie-

bolag som inte tillhör koncernen. Ersättning till aktieägarna i det överlåtande bolaget ska 

                                                
86 24 kap. 1 § 2 st. 1 p. ABL. Se även prop. 2004:05/85, s. 484. 
87 24 kap. 1 § 2 st. 2 p. ABL. Jmf. beskrivningen av förfarandet med definitionen av partiell fission i 38 a kap. 

1 § IL. 
88 24 kap. 1 § 3 st. ABL. 
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bestå av aktier i det övertagande aktiebolaget eller av pengar.89 Sedan 1 januari 2009 finns 

dock ett krav på att mer än hälften av ersättningen utgörs av aktier. Denna regel har införts 

för att minoritetsägarna i det överlåtande aktiebolaget inte ska kunna bli berövade på sin 

ställning som aktieägare.90 Om ersättningen enbart bestod av pengar skulle aktieägarna i det 

övertagande aktiebolaget kanske använda reglerna om delning för att tvångsvis föra över 

äganderätten av aktierna från minoritetsägarna på majoritetsägaren.91 Ett ytterligare krav för 

att delning ska få ske är att både aktiebolagen har samma redovisningsvaluta.92 Regeln om 

samma redovisningsvaluta motiveras med att det skulle ge upphov till ”inte obetydliga svå-

righeter” om aktiebolagen fick ha olika redovisningsvaluta eftersom det skulle försvåra be-

dömningen av om ersättningen bestämts på ett rätt och riktigt sätt.93 De redovisningsvalu-

tor som är godkända är den svenska kronan och euron i enlighet med bokföringslagen 

(1999:1078) (BFL).94  

I de fall en skuld överförs till det övertagande aktiebolaget ansvarar detta aktiebolag för 

skulden utan någon begränsning. Det finns dock ett undantag till huvudregeln som innebär 

att det överlåtande aktiebolaget subsidiärt ska svara för betalningen i det fall det överta-

gande aktiebolaget inte förmår att betala skulden.95 Detta grundas på att delningsförfaran-

det inte ska kunna användas för att undkomma betalningsansvar.96 Det överlåtande aktie-

bolaget svarar i sådant fall med ett belopp som högst motsvarar det verkliga värdet av vad 

som aktiebolaget behöll vid delningen.97 

För att kunna genomföra en delning krävs att styrelserna för det överlåtande aktiebolaget 

och det övertagande aktiebolaget gemensamt upprättar en delningsplan som också ska un-

dertecknas av båda styrelserna.98 I delningsplanen ska det, för båda aktiebolagen, anges 

bland annat organisationsnummer och en noggrann beskrivning av tillgångar och skulder 

som ska överlåtas till det övertagande aktiebolaget samt vad som ska behållas av det överlå-

tande aktiebolaget.99 Vidare ska det anges hur många aktier som ska lämnas från det överta-

gande aktiebolaget för ett angivet antal aktier i det överlåtande aktiebolaget samt kontant 

                                                
89 24 kap. 2 § ABL. 
90 Se prop. 2007/08:155 Skärpta fusionsregler, s. 21 och 26. 
91 Se prop. 2007/08:155, s. 14. 
92 24 kap. 3 § ABL. 
93 Se prop. 2004/05:85, s. 486. 
94 Se 4 kap. 6 § BFL. 
95 24 kap. 5 § 1 st. ABL. 
96 Prop. 2004/05:85, s. 490. 
97 24 kap. 5 § 1 st. ABL. 
98 24 kap. 7 § 1 st. ABL. 
99 24 kap. 8 § ABL. 
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ersättning och kostnaderna för delningen och hur dessa ska fördelas på aktiebolagen.100 Om 

ett övertagande aktiebolag bildas genom delningen utgör delningsplanen det aktiebolagets 

stiftelseurkund.101 I ett sådant fall ska delningsplanen innehålla en bolagsordning för det 

övertagande aktiebolaget och uppgifter om styrelseledamot, revisor, styrelsesuppleant, revi-

sorssuppleant och lekmannarevisor.102 

Efter att de båda styrelserna skrivit på delningsplanen ska den, för båda aktiebolagen, 

granskas av en eller flera revisorer i enlighet med god revisionssed. Revisorn ska för varje 

aktiebolag för sig lämna ett yttrande där det framgår huruvida ersättningen har bestämts på 

ett korrekt sätt, vilken eller vilka metoder som används vid värderingen av tillgångar och 

skulder, resultatet av värderingsmetoderna samt lämpligheten av metoderna och vilken vikt 

som har tillmäts dem vid den samlade bedömningen av värdet på de båda aktiebolagen.103 

Inom en månad efter att delningsplanen upprättats ska det överlåtande aktiebolaget lämna 

in planen, med bifogade handlingar, till Bolagsverket för registrering. Det är också lagstad-

gat att registreringen ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.104 Inom en månad efter att 

delningsplanen blivit gällande i båda aktiebolagen och senast två år efter kungörelsen om 

registreringen ska det överlåtande bolaget ansöka om tillstånd att verkställa delningsplanen 

hos Bolagsverket.105 

När delningen är genomförd ska styrelsen för det övertagande aktiebolaget anmäla delning-

en för registrering i aktiebolagsregistret.106 Det är först då en anmälan om delning har regi-

strerats som det överlåtande aktiebolagets tillgångar och skulder övergår till det överta-

gande aktiebolaget i enlighet med delningsplanen, aktieägare i det överlåtande aktiebolaget 

blir aktieägare i det övertagande aktiebolaget och övertagande aktiebolag som ska bildas 

genom bildningen anses bildade.107 

2.3.2 Skatterättslig beskrivning 

Genom införandet av Rådets direktiv 2009/133/EG om ett gemensamt beskattningssy-

stem för fusion, fission, partiell fission, överföringar av tillgångar och utbyte av aktier eller 

                                                
100 Se 24 kap. 8 § ABL. 
101 24 kap. 7 § 2 st. ABL. 
102 24 kap. 10 § ABL. 
103 Se 24 kap. 13 § 1 st. ABL. 
104 24 kap. 16 § ABL. 
105 24 kap. 22 § ABL. 
106 24 kap. 27 § ABL. 
107 Se 24 kap. 28 § ABL. 
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andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller 

en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (Fusionsdirekti-

vet) omfattas numera partiella fissioner av EU-rätten.108 Fusionsdirektivet stadgar att en 

partiell fission är ett förfarande där ett bolag utan att upplösas överför en eller flera verk-

samhetsgrenar till ett eller flera andra bolag. Som betalning för verksamhetsgrenen eller 

verksamhetsgrenarna ska det övertagande bolaget erlägga värdepapper som motsvarar kapi-

talet i de bolag som övertar tillgångarna. Vidare krävs att det övertagande bolaget överför 

en kontant betalning till det överlåtande bolaget. Den kontanta betalningen får dock inte 

överstiga tio procent av det nominella värdet eller det bokföringsmässiga parivärdet av vär-

depappren.109 

I svensk rätt definieras en partiell fission som en omstrukturering där det överlåtande bola-

get överför tillgångar i en eller flera verksamhetsgrenar till ett övertagande bolag.110 För att 

det ska anses vara en partiell fission krävs att det överlåtande bolaget behåller minst en 

verksamhetsgren, att ersättningen är marknadsmässig och att ersättningen lämnas till ägarna 

i det övertagande bolaget.111 Kravet att ersättningen måste vara marknadsmässig gör att reg-

lerna om partiella fissioner inte omfattar överlåtelser där det finns ett inslag av gåva.112 Det 

sista kravet för att en omstrukturering ska anses vara en partiell fission är att ersättningen 

utgörs av andelar i det övertagande bolaget, pengar eller att det övertagande bolaget tar 

över ansvaret för skulder eller andra förpliktelser hänförliga till den eller de överlåtna verk-

samhetsgrenarna.113 Kontantgränsen på tio procent har inte införts i IL, varken för fusion-

er, fissioner och partiella fissioner trots att detta krav uppställs för alla tre formerna i Fus-

ionsdirektivet.114 Detta krav infördes dock vad gäller andelsbyten men slopades den 1 janu-

ari 2006, bland annat mot bakgrund av att bestämmelsen kunde kringgås genom upprättan-

det av två avtal.115 På grund av dessa omständigheter har den svenska regeringen ansett att 

det inte föreligger några skäl för att införa en kontantgräns för partiella fissioner heller.116  

Den övergripande definitionen av en partiell fission är att en eller flera verksamhetsgrenar 

överlåts. Men vad menas då med en verksamhetsgren? Definitionen av vad som är en verk-

                                                
108 2 c) art. Fusionsdirektivet. Se även prop. 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet, s. 59. 
109 Se 2 c) art. Fusionsdirektivet. 
110 38 a kap. 2 § 1 p. IL. 
111 38 a kap. 2 § 2-3 p. IL. 
112 Se prop. 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet, s. 63. 
113 38 a kap. 2 § 3-4 p. IL. 
114 Se prop. 2006/07:2, s. 62. 
115 Se prop. 2006/07:2, s. 63 samt prop. 2005/06:39 Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag 

m.m., s. 27. 
116 Se prop. 2006/07:2, s. 63. 
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samhetsgren enligt Fusionsdirektivet lyder ”alla tillgångar och skulder i en del av ett bolag 

som från organisatorisk synpunkt utgör en oberoende verksamhet, dvs. en enhet som kan 

fungera på egen hand.”117 I lag (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och 

verksamhetsöverlåtelser (FUL) stadgades att definitionen av en verksamhetsgren avsåg så-

dan del av en rörelse som det skulle vara lämpligt att avskilja till en självständig rörelse.118 

När denna definition infördes diskuterades vad som verkligen utgör en verksamhetsgren i 

förarbetet och som exempel framfördes att om ett rederi har flera olika skepp kan verk-

samhet som är knutet till ett specifikt skepp utgöra en verksamhetsgren. För att en del av 

en rörelse ska anses vara en verksamhetsgren krävs dock att verksamheten är av sådan om-

fattning att det framstår som ändamålsenligt att bedriva just den delen självständigt.119 Till 

följd av detta har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterat att enbart aktier i ett 

dotterbolag inte kan utgöra en verksamhetsgren.120 När FUL ersattes av IL den 1 januari 

2000 överfördes definitionen av vad som utgör en verksamhetsgren från FUL till IL utan 

några ändringar.121 Därmed innebär definitionen av vad som utgör en verksamhetsgren 

fortfarande att det ska anses vara ändamålsenligt att bedriva just den verksamhetsdelen av 

bolaget självständigt. 

Frågan avseende om det ska vara lämpligt att avskilja en verksamhetsgren till en självstän-

dig rörelse hos säljaren eller köparen kommenteras inte i något förarbete. EU-domstolen 

konstaterar dock i ett förhandsbesked att för att det ska vara fråga om en verksamhets-

grenöverföring krävs att de överförda tillgångarna kan fungera som ett självständigt bo-

lag.122 För att verksamhetsgrenen ska kunna fungera som ett självständigt bolag krävs att 

alla de tillgångar och skulder som är knutna till en verksamhetsgren överförs i sin helhet.123 

EU-domstolen lägger därmed vikt vid tillgångarna och om de är av sådan omfattning att de 

kan fungera som ett eget aktiebolag, inte om det är lämpligt att avskilja verksamhetsgrenen 

till en självständig rörelse hos det överlåtande aktiebolaget eller det förvärvande bolaget.  

Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan en partiell fission äga rum utan omedelbar be-

skattning. I IL är detta reglerat i 6-13 §§ för det överlåtande aktiebolaget och 6-9 §§ och 14-

20 §§ för det övertagande aktiebolaget. Om moderbolaget överlåter en del av sin verksam-

                                                
117 Se 2 j) art. Fusionsdirektivet. 
118 8 § 2 st. FUL. 
119 Prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning, s. 138. 
120 Se RÅ 2008 not. 22. 
121 Se 1 kap. 2 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) samt 2 kap. 25 § IL. 
122 Se mål C-43/00, Andersen og Jensen ApS mot Skatteministeriet, p. 35. 
123 Se mål C-43/00, sammanfattning, p. 2. 
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het till ett dotterbolag kan den partiella fissionen ske utan omedelbar beskattning då mo-

derbolaget omedelbart före överlåtelsen var skattskyldigt för åtminstone en del av verk-

samheten.124 Vidare krävs att det övertagande aktiebolaget omedelbart efter överlåtelsen ska 

vara skattskyldigt för inkomst av åtminstone en del av sådan näringsverksamhet som det 

överlåtande aktiebolaget var skattskyldigt för.125 För att ett undantag från omedelbar be-

skattning ska ske krävs vidare att summan av de övertagna förpliktelserna och ersättningen 

till ägarna i det överlåtande aktiebolaget inte understiger summan av de skattemässiga vär-

dena för de tillgångar som överlåtits.126 Om dessa villkor är uppfyllda kan ett moderbolag 

som överlåter en del av sin verksamhet till ett dotterbolag göra ett undantag från omedelbar 

beskattning.  

Vidare ska ett moderbolag som genomfört en partiell fission endast ta upp de skattemässiga 

värdena för alla tillgångarna som intäkt vid beskattningen. Detta beror på att det överlå-

tande aktiebolaget inte ska beskattas för skillnaden mellan det verkliga värdet av de till-

gångar som förs över och deras skattemässiga värde.127 Kapitaltillgångar ska dock inte tas 

upp som intäkt hos moderbolaget överhuvudtaget.128 Tillgångar som ska tas upp är därmed 

bland annat lagertillgångar och inventarier.129 Om den verksamhetsgren som överlåts med-

för att bara en del av moderbolagets inventarier överlåts ska endast en skälig del av hela det 

skattemässiga värdet av inventarierna tas upp som intäkt för moderbolaget.130Om den par-

tiella fission ger upphov till kapitalvinster eller kapitalförluster i moderbolaget ska dessa inte 

tas upp som intäkt respektive inte dras av som kostnad.131 Detta beror på att den så kallade 

universalsuccesionen gäller för kapitaltillgångar vilket innebär att det övertagande aktiebo-

laget inträder i den skattemässiga situation som gällde för det överlåtande aktiebolaget.132 

2.3.3 Sammanfattning partiell fission 

En partiell fission sker då ett aktiebolag överlåter en eller flera delar av sin verksamhet till 

ett annat aktiebolag utan att upplösas. Det överlåtande aktiebolaget måste därmed behålla 

                                                
124 Se 38 a kap. 7 § IL. 
125 Se 38 a kap. 8 § IL. 
126 38 a kap. 9 § IL. 
127 Prop. 2006/07:2, s. 67. 
128 Se 8 art. 2 st. Fusionsdirektivet och 38 a kap. 11 § 1 st. IL. 
129 Prop. 2006/07:2, s. 67. 
130 38 a kap. 11 § 2 st. IL. 
131 38 a kap. 12 § IL. 
132 Andersson, Mari, Saldén Enérus, Anita, Tilvéus, Ulf, Inkomstskattelag (1 juli 2012 Zeteo) kommentaren 
till 38 a kap. 12 §, www.nj.se/zeteo.  
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minst en verksamhetsgren. Den del av verksamheten som överlåts måste vara lämplig att 

avskilja till en egen verksamhet och med det menas att den verksamhetsgren eller de verk-

samhetsgrenar som överlåts ska kunna bedrivas självständigt. Inom civilrätten kallas detta 

förfarande för en delning av aktiebolag.  

Det övertagande aktiebolaget kan vara både ett redan etablerat aktiebolag och ett aktiebolag 

som bildas genom den partiella fissionen. Det är därmed möjligt att överföra en verksam-

hetsgren till ett aktiebolag som bedriver en helt annan sorts verksamhet idag, till ett aktie-

bolag som inte bedrivit någon verksamhet alls eller till ett aktiebolag som inte anses vara 

bildat förrän aktiebolaget erhållit den eller de överförda verksamhetsgrenarna. 

Efter en partiell fission har det övertagande aktiebolaget enligt huvudregeln allt ansvar för 

de tillgångar och skulder som överlåtits. I det fall det övertagande aktiebolaget inte förmår 

att betala en skuld finns det dock en undantagsregel. Om det övertagande aktiebolaget inte 

kan betala ska det överlåtande aktiebolaget svara för skulden, dock högst med ett belopp 

som motsvarar det verkliga värdet av de tillgångar och skulder som efter den partiella fiss-

ionen fortfarande tillhör det överlåtande aktiebolaget. 

 

Om vissa villkor är uppfyllda kan moderbolaget göra undantag från omedelbar beskattning 

av den partiella fissionen. Vid beskattningen ska endast det skattemässiga värdet på till-

gångar som inte är kapitaltillgångar tas upp som intäkter för moderbolaget. Vidare ska ka-

pitalvinster inte tas upp som intäkt och kapitalförluster ska inte dras av som kostnader för 

moderbolaget. Detta beror på att det inte ska uppstå några kapitalvinster eller kapitalförlus-

ter för moderbolaget och dotterbolaget ska träda in i den skattemässiga situation som mo-

derbolaget befann sig i innan den partiella fissionen genomfördes. 

Att genomföra en partiell fission kan vara tidskrävande, men kan också genomföras relativt 

snabbt då den genomförs till ett helägt dotterbolag eftersom det enbart är styrelsen i mo-

derbolaget som är inblandad i processen. Det som styr hur lång tid det tar är de olika civil-

rättsliga stegen som ska genomföras med att skriva delningsplan, granskning av delnings-

plan, registrera delningsplanen, genomföra själva delningen samt registrera delningen.   

En fördel med att genomföra en partiell fission är att moderbolaget inte blir beskattat för 

skillnaden mellan det verkliga värdet och det skattemässiga värdet på de tillgångar som 

överlåts. Detta betyder att en partiell fission är ett skatterättsligt förfarande samtidigt som 
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det är ett civilrättsligt förfarande som utförs för att dela upp verksamheten på olika aktiebo-

lag. 

En annan fördel med den partiella fissionen är att förfarandet kan genomföras till ett eta-

blerat dotterbolag och till ett aktiebolag som inte anses vara bildat förrän den partiella fiss-

ionen är genomförd. Det ger moderbolaget olika möjligheter att välja mellan inför om-

struktureringen. En ytterligare fördel med detta förfarande är att det är väl reglerat i lag, 

både vad gäller den civilrättsliga motsvarigheten och det skatterättsliga förfarandet. Detta 

betyder att moderbolaget har instruktioner att följa hela vägen tills förfarandet är genom-

fört.  

Att både det civilrättsliga- och det skatterättsligaförfarandet är reglerat kan dock vara en 

nackdel då det innebär att regelverket kan vara komplicerat att förstå för moderbolaget 

utan hjälp från en jurist. Det kan också vara en nackdel att förfarandet är hårt reglerat avse-

ende vad som anses vara en verksamhetsgren och när det anses vara en partiell fission. En 

annan nackdel kan också vara att det kan bli kostsamt för moderbolaget om det väljer att 

kombinera den partiella fissionen med att starta upp ett nytt aktiebolag eller förvärva ett 

etablerat aktiebolag. 

2.4 Skillnader mellan omstruktureringsmetoderna 

2.4.1 Civilrättsliga skillnader 

En partiell fission kan genomföras samtidigt som båda de andra omstruktureringsmetoder-

na eftersom den kan genomföras både till ett befintligt aktiebolag och till ett aktiebolag som 

startas upp genom den partiella fissionen. När en partiell fission genomförs till ett befintligt 

aktiebolag kan den ske till ett aktiebolag som förvärvas just för den partiella fissionens skull 

eller till ett dotterbolag som precis blivit uppstartat men som inte har börjat bedriva någon 

verksamhet ännu. Även när man förvärvar ett aktiebolag kan det ske på två olika sätt, mo-

derbolaget kan välja mellan att förvärva aktierna i ett aktiebolag eller att enbart förvärva in-

kråmet, inventarier, kundregister, lager och så vidare.  

Det föreligger skillnader avseende lagstiftningen för omstruktureringsmetoderna. När det 

gäller förfarandet vid en partiell fission är både det civilrättsliga förfarandet, som kallad del-

ning, och det skatterättsliga förfarandet reglerade i lagstiftningen. När det gäller uppstart av 

ett nytt aktiebolag så är det civilrättsliga förfarandet reglerat i lag men det finns inte några 

skatterättsliga regler som moderbolaget måste ta hänsyn till i uppstartandefasen. Om mo-
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derbolaget istället väljer att förvärva ett befintligt aktiebolag så finns det inga lagregler som 

är direkt tillämpliga. Dock gäller AvtL och eventuellt KöpL eller lagen (1987:822) om in-

ternationella köp på avtalet mellan moderbolaget och det förvärvade aktiebolaget. 

En annan skillnad då det gäller omstruktureringsmetoderna är priset för att genomföra 

dem. Om ett moderbolag väljer att genomföra ett förvärv är priset något de båda inblan-

dade aktiebolagen får komma överens om när de bestämt vad som ska ingå i överlåtelsen. 

Priset för att starta upp ett nytt aktiebolag är något som moderbolaget styr självt genom att 

bestämma storleken på aktiekapitalet så länge som det är minst 50 000 kronor. Priset för att 

göra en partiell fission är något som dotterbolaget står för, inte moderbolaget som överlåter 

en verksamhetsgren. Den kostnad som kan drabba moderbolaget är skatten på överlåtelsen, 

men om villkoren avseende undantag från omedelbar beskattning är uppfyllda så sker inte 

beskattningen förrän senare. 

En skillnad med att förvärva ett befintligt aktiebolag jämfört med de andra omstrukture-

ringsmetoderna är att det sällan uppstår några kostnader för rekrytering av personal. Detta 

beror på att personalen ofta ingår vid ett inkråmsförvärv och det förvärvade aktiebolaget 

kvarstår med samma personal om moderbolaget förvärvar aktierna. Vid en uppstart av ett 

nytt dotterbolag måste moderbolaget förmodligen anställa ny personal, endera till det nya 

dotterbolaget eller till något av de befintliga aktiebolag som redan ingår i koncernen.  

Det föreligger även skillnader mellan de olika omstruktureringsmetoderna avseende tidsa-

spekten. För att förvärva ett aktiebolag kan tiden variera beroende på bland annat hur om-

fattande förhandlingarna mellan de inblandade aktiebolagen är, hur omfattande det överlå-

tande aktiebolagets tillgångar och skulder är och därmed hur lång tid som krävs för att 

granska aktiebolaget samt huruvida det är några andra aktiebolag som är intresserade av att 

förvärva aktiebolaget.  

Tiden för att starta upp ett nytt aktiebolag är bestämd på så sätt att registreringen av aktie-

bolaget måste ske senast sex månader efter att stiftelseurkunden är underskriven. Tiden 

fram tills att stiftelseurkunden blir underskriven kan dock variera beroende på hur snabbt 

moderbolaget agerar.  

Om moderbolaget istället väljer att genomföra en partiell fission beror tiden på hur snabbt 

moderbolaget agerar. Det finns dock en övre tidsgräns eftersom det finns ett stadgande i 

ABL om att tillstånd för att genomföra den partiella fissionen måste ske senast en månad 
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efter att delningsplanen blivit gällande i båda aktiebolagen eller senast två år efter att regi-

streringen kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  

2.4.2 Skatterättsliga skillnader 

Den mest uppenbara skillnaden mellan att genomföra en partiell fission och de andra två 

omstruktureringsmetoderna torde vara att en partiell fission är ett skatterättsligt förfarande 

medan de andra två enbart är ett civilrättsligt förfarande. Det innebär att en partiell fission 

är ett sätt för ett moderbolag att genomföra en omstrukturering och samtidigt minska skat-

ten.  

Om vissa villkor är uppfyllda kan moderbolaget göra undantag från omedelbar beskattning 

av den partiella fissionen. När beskattning sker ska endast det skattemässiga värdet på till-

gångar som inte är kapitaltillgångar tas upp som intäkter för moderbolaget. Vidare ska ka-

pitalvinster överhuvudtaget inte tas upp som intäkt och kapitalförluster ska inte dras av 

som kostnader för moderbolaget. Detta beror på att dotterbolaget ska träda in i den 

skattemässiga situation som moderbolaget befann sig i innan den partiella fissionen genom-

fördes. 

Om moderbolaget väljer att starta upp ett nytt dotterbolag eller att förvärva ett dotterbolag 

uppstår inga skattemässiga konsekvenser för moderbolaget eftersom dotterbolaget är en 

egen juridisk person som ansvarar för sin egen beskattning. Det beror också på att moder-

bolaget inte erhåller några inkomster genom att bilda eller förvärva ett dotterbolag.  
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3 Koncernbidragsrätt 

3.1 Allmänt om koncernbidrag 

De skattemässiga reglerna om koncernbidrag infördes 1965 för att motverka att skattebe-

lastningen på koncerner blev större än om verksamheten hade bedrivits i ett bolag istället 

för flera.133 Enligt Haglund och Löfgren infördes reglerna även för att underlätta för kon-

cernbolag att göra tillåtna vinstöverföringar då det tidigare ansetts oklart vad som varit tillå-

tet och vad som varit otillåtet ur skattesynpunkt.134 Innan bestämmelser om koncernbidrag 

infördes var bidrag mellan koncernbolag avdragsgilla om de utgjorde någon form av drifts-

kostnad i givarens verksamhet.135  

Reglerna om koncernbidrag bygger på flera principer, bland andra neutralitetsprincipen. 

Innebörden av neutralitetsprincipen är att skatteregler bör utformas på så sätt att de inte på 

något sätt påverkar hur ett bolag eller en koncern väljer att organisera sin verksamhet.136 

Vad gäller koncernbidrag innebär neutralitetsprincipen att koncernen och dess delägare inte 

ska drabbas av en större skattebelastning än om hela verksamheten bedrivits i ett enda ak-

tiebolag.137 Detta medför att om en del av koncernen går med förlust bör denna förlust 

vara kvittningsbar mot en vinst i en annan del av koncernen då det vanligtvis hade varit 

möjligt att genomföra en sådan kvittning om all verksamhet bedrivits i ett aktiebolag.138 

Reglerna om koncernbidrag bygger även på en princip om reciprocitet vilket innebär att ett 

avdrag för en utgift endast kan tillåtas om samma utgift utgör en beskattningsbar inkomst 

för en annan person, fysisk eller juridisk.139 När det gäller koncernbidrag innebär reciproci-

tetsprincipen att om bidraget är beskattningsbar inkomst för det mottagande aktiebolaget är 

det avdragsgillt hos det givande aktiebolaget.140 

                                                
133 Prop. 1999/2000:2, s. 421. 
134 Haglund, Lennart och Löfgren, Kent, Omstrukturering, fusion och rekonstruktion, upplaga 3, Nordstedts 

Juridik (publica), Stockholm, 1996, s. 162. 
135 Se RÅ 64:47, om avdrag vid inkomsttaxeringen för ett belopp som betecknats koncernbidrag samt An-
dersson, Marie, Saldén Enérus, Anita, Tivéus, Ulf, Inkomstskattelagen m.m. AVD. V inkomstslaget närings-
verksamhet 35 kap. koncernbidrag inledning, 2012-07-01, (2012-10-03), www.nj.se/zeteo.  
136 Wiman, Bertil, Koncernbeskattning med särskild inriktning på omstruktureringar, s. 60. 
137 Haglund, Lennart och Löfgren, Kent, Omstrukturering, fusion och rekonstruktion, upplaga 3, Nordstedts 

Juridik (publica), Stockholm, 1996, s. 162-163. 
138 Se 15 kap. IL om vad som ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet, 16 kap. IL om vad som ska dras 

av i inkomstslaget näringsverksamhet, 40 kap. IL om föregående års underskott samt Wiman, Bertil, Kon-
cernbeskattning med särskild inriktning på omstruktureringar, s. 60.  

139 Svensk uppslagsbok, Digitalt uppslagsverk baserat på svensk uppslagsbok från 1955, (2012-09-26), 
http://svenskuppslagsbok.se/tag/reciprocitetsprincipen/. 

140 Haglund, Lennart och Löfgren, Kent, Omstrukturering, fusion och rekonstruktion, s. 163. 

http://www.nj.se/zeteo
http://svenskuppslagsbok.se/tag/reciprocitetsprincipen/
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Vad gäller storleken på ett koncernbidrag finns ingen begränsning.141 Även om det skulle 

uppstå en förlust i det givande bolaget eller öka en redan befintlig förlust hindrar inte reg-

lerna om koncernbidrag att bidraget lämnas.142  

3.2 Bidrag som betraktas som ett koncernbidrag 

Reglerna om koncernbidrag återfinns numera i IL.143 I IL stadgas att ett koncernbidrag är 

avdragsgillt hos givaren och skattepliktigt hos mottagaren, om de övriga villkoren avseende 

rätten att genomföra koncernbidrag med avdragsrätt är uppfyllda.144 Reciprociteten är där-

med obligatorisk vad gäller koncernbidrag då denna princip går ut på att något som är av-

dragsgillt i ett aktiebolag ska vara skattepliktigt i ett annat.145 Om koncernbidraget inte anses 

utgöra beskattningsbar inkomst hos det mottagande aktiebolaget kan det givande aktiebo-

laget inte genomföra något avdrag trots att de övriga villkoren för avdragsrätt är uppfyllda. 

Vidare stadgas att bidraget inte klassificeras som ett koncernbidrag om det givande aktiebo-

laget har erhållit eller kan komma att erhålla någon form av motprestation av det motta-

gande aktiebolaget då det i ett sådant fall är fråga om en utgift för det givande aktiebola-

get.146 För att ett bidrag ska betraktas som ett koncernbidrag förutsätts därmed att en ve-

derlagsfri värdeöverföring äger rum mellan det givande aktiebolaget och det mottagande 

aktiebolaget. 

3.3 Givare och mottagare av koncernbidrag 

Ett koncernbidrag kan ges från ett moderbolag till ett dotterbolag om samtliga villkor för 

avdragsrätt är uppfyllda.147 För att ett bolag ska betraktas som ett moderbolag krävs enligt 

koncernbidragsreglerna att det bolaget äger mer än 90 procent av andelarna i ett annat bo-

lag. Vidare krävs det att det ägande bolaget är ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk 

förening, en svensk sparbank, ett svenskt ömsesidigt försäkringsbolag, en svensk stiftelse 

                                                
141 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter och Silfverberg, Christer, Inkomstskatt- en läro- och 

handbok i skatterätt, del 2, s. 401. 
142 Se prop. 2008/09:40 Vissa förenklingar på företagsskatteområdet, s. 20. 
143 Se 35 kap. IL. 
144 35 kap. 1 § 1 st. IL. 
145 Se Haglund, Lennart och Löfgren, Kent, Omstrukturering, fusion och rekonstruktion, s. 163. 
146 35 kap. 1 § 2 st. IL.  
147 35 kap. 3 § 1 st. IL. 
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eller en svensk ideell förening.148 I fortsättningen av denna masteruppsats behandlas bara 

de regler som är tillämpliga i de fall då det är ett aktiebolag som är moderbolag.149 

Vad gäller dotterbolaget krävs det att detta är helägt av moderbolaget, vilket avseende kon-

cernbidragsreglerna är när moderbolaget äger mer än 90 procent av andelarna i dotterbola-

get, samt att det är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening.150 I fortsätt-

ningen behandlas bara de regler som är tillämpliga i de fall då ett aktiebolag är dotterbolag 

och moderbolaget därmed äger 90 procent av aktierna.151 Trots kravet på mer än 90 pro-

centigt ägande av aktierna i dotterbolaget finns inget krav på att moderbolaget måste in-

neha minst 50 procent av rösterna i dotterbolaget, motsvarande reglerna i ABL.152 Om ett 

dotterbolag har aktier med olika rösträtt innebär detta att dotterbolaget anses vara helägt 

trots att moderbolaget inte innehar en enda röst, underförutsättning att moderbolaget äger 

mer än 90 procent av aktierna i dotterbolaget. Antag exempelvis att ett aktiebolag har både 

A-aktier (nio procent) och B-aktier (91 procent). Det är dock bara ägarna av A-aktierna 

som har rösträtt. Antag vidare att ett annat aktiebolag äger alla B-aktier, alltså 91 procent av 

det första aktiebolaget. Detta skulle innebära att det första aktiebolaget enligt koncernbi-

dragsreglerna anses vara ett helägt dotterbolag till det andra aktiebolaget som då är ett mo-

derbolag. 

Trots att moderbolaget och dotterbolaget ska vara svenska aktiebolag enligt huvudregeln 

finns en undantagsregel som införts för att de svenska koncernbidragsreglerna ska överens-

stämma med EU-rättens etableringsfrihet. Om ett icke svenskt bolag hör hemma i en EES-

stat och motsvarar ett svenskt aktiebolag ska det utländska bolaget behandlas som ett 

svenskt aktiebolag skulle ha gjort.153 Detta gäller även för ett svenskt aktiebolag som anses 

ha sin hemvist i en annan stat inom EES.154 För båda dessa situationer finns dock ett villkor 

som måste vara uppfyllt, vilket är att det utländska bolaget inom EES eller det svenska ak-

tiebolaget med hemvist i en annan stat inom EES är skattskyldigt i Sverige för den verk-

samhet som koncernbidraget hänför sig till.155  

                                                
148 35 kap. 2 § 1 st. IL. 
149 Se ovan 1.4 Avgränsning, s. 5. 
150 35 kap. 2 § 2 st. IL. 
151 Se ovan 1.4 Avgränsning, s. 5. 
152 Se prop. 1978/79:210, s. 165, där en diskussion fördes gällande om ett sådant krav borde införts i IL. Jmf. 

1 kap. 11 § ABL om 50 procent ägande av rösterna. 
153 35 kap. 2 a § 1 men. IL. 
154 35 kap. 2 a § 2 men. IL.  
155 35 kap. 2 a § IL. 
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Innebörden av regeln är att även bolag med hemvist i andra stater än Sverige inom EES 

kan genomföra koncernbidrag med avdragsrätt om de har ett fast driftställe i Sverige. Även 

ett svenskt aktiebolag som enligt ett skatteavtal har sin hemvist i en annan EES-stat men 

har ett fast driftställe i Sverige kan genomföra koncernbidrag med avdragsrätt i Sverige. 

Denna regel möjliggör även för bolag som har sin hemvist i två olika EES-stater, men med 

fasta driftställen i Sverige, att genomföra koncernbidrag med avdragsrätt i Sverige.156 Ex-

empelvis kan ett tyskt bolag med fast driftställe i Sverige således ur sitt fasta driftställe ge ett 

koncernbidrag till sitt norska dotterbolags fasta driftställe i Sverige. 

3.4 Koncernbidrag mellan moderbolag och dotterbolag 

För att ett koncernbidrag från ett moderbolag till ett helägt dotterbolag ska anses vara av-

dragsgillt för moderbolaget krävs att några kumulativa villkor är uppfyllda.157 För det första 

får inget av aktiebolagen vara ett investmentföretag eller ett privatbostadsföretag.158 Det 

andra villkoret som ska vara uppfyllt är att båda aktiebolagen ska redovisa koncernbidraget 

öppet i inkomstdeklarationen för ett beskattningsår med samma deklarationspunkt enligt 

skatteförfarandelagen (2011:1224) (SFL) eller som skulle ha haft det om inte givarens eller 

mottagarens bokföringsskyldighet hade upphört.159 För det tredje måste dotterbolaget ha 

varit helägt under mottagarens och givarens hela beskattningsår eller sedan dotterbolaget 

började bedriva verksamhet av något slag.160 Enligt det fjärde villkoret får mottagaren av 

koncernbidraget inte anses ha sitt hemvist i en utländsk stat på grund av ett skatteavtal 

utom i de fall bolaget hör hemma i en stat inom EES och är skattskyldigt i Sverige.161 Det 

femte villkoret är att näringsverksamheten som koncernbidraget hänför sig till inte får vara 

undantagen från beskattning i Sverige enligt ett skatteavtal.162   

Det första villkoret som ska vara uppfyllt för att moderbolaget ska få göra avdrag för ett 

lämnat koncernbidrag är att inget av aktiebolagen är ett investmentföretag eller ett privat-

bostadsföretag.163 Tidigare krävdes att verksamheten för både givande och mottagande bo-

lag huvudsakligen avsåg jordbruksfastighet, annan fastighet eller annan rörelse än försäk-

                                                
156 Se prop. 2000/01:22, s. 74. 
157 Se 35 kap. 3 § IL. 
158 35 kap. 3 § 1 p. IL. 
159 35 kap. 3 § 2 p. IL. 
160 35 kap. 3 § 3 p. IL. 
161 35 kap. 3 § 4 p. IL. 
162 35 kap. 3 § 5 p. IL. 
163 Se 35 kap. 3 § 1 p. IL. 
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ringsrörelse som bedrevs av livförsäkringsanstalt.164 Vid skattereformen 1990 togs detta hu-

vudsaklighetskrav bort och istället räknades det upp vilka typer av bolag som inte omfatta-

des av bestämmelserna om koncernbidrag.165 Fram till 2004 var det tre typer av bolag som 

inte omfattades av reglerna om koncernbidrag, förvaltningsföretag, investmentföretag och 

privatbostadsföretag.166 När kapitalvinstbeskattningen togs bort från näringsbetingade an-

delar och förvaltningsföretag inte längre ingick i skattelagstiftningen togs dessa bort också 

var gäller koncernbidrag.167 Således gäller en begränsning vad avser rätten att genomföra 

koncernbidrag med avdragsrätt endast för investmentföretag och privatbostadsföretag på 

alla beskattningsår som påbörjades efter den 31 december 2003.168 Anledningen till att 

dessa bolag utesluts från möjligheten att ge och ta koncernbidrag är för att särskilda regler 

gäller vid utdelningsbeskattning för dessa bolagsformer, så kallad schablonbeskattning.169  

Det andra villkoret som måste vara uppfyllt för att moderbolaget ska få genomföra kon-

cernbidrag med avdragsrätt är att båda aktiebolagen redovisar koncernbidraget öppet under 

ett beskattningsår med samma deklarationstidpunkt.170 Innebörden av denna regel är att ak-

tiebolaget som ger ett koncernbidrag har en valfrihet avseende möjligheten till avdrag eller 

inte. Om aktiebolaget inte vill göra ett avdrag för det givna koncernbidraget kan aktiebola-

get helt enkelt låta bli att redovisa detsamma. Däremot finns det ingen valfrihet för skatte-

verket, om båda aktiebolagen har redovisat koncernbidraget korrekt måste skatteverket 

godkänna avdraget hos det givande aktiebolaget.171  

Tidigare har gällt att såväl givande som mottagande aktiebolag ska redovisa koncernbidra-

get öppet vid samma års taxering.172 När skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL) infördes 

1 januari 2012 ändrades bestämmelsen angående vid vilken tidpunkt koncernbidraget ska 

redovisas av båda aktiebolagen för att överensstämma med SFL. I SFL stadgas att juridiska 

personer kan ha fyra olika deklarationstidpunkter beroende på vilken slutdag beskattningså-

ret har, 31 december, 30 april, 30 juni eller 31 augusti.173 En juridisk person har alltid räken-

                                                
164 Prop. 1999/2000:2, s. 425. 
165 Se prop. 1999/2000:2, s. 425. 
166 Se 35 kap. 3 § 1 p. IL, lydelsen mellan 2000-01-01 och 2003-06-30. Ändrades genom lag (2003:224). 
167 Se prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s. 180. 
168 Se 1 p. ikraftträdande- och övergångsbestämmelser lag (2003:224) IL. 
169 Se prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning, s. 554 och 560. 
170 Se 35 kap. 3 § 2 p. IL. 
171 Prop. 1999/2000:2, s. 423. 
172 Se 35 kap. 3 § 2 p. IL, lydelse mellan 2000-01-01 och 2012-01-01. Ändrades genom lag (2011:1256). 
173 3 kap. 5 § 1 st. SFL. 
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skapsåret som beskattningsår och alla bolag som ingår i en koncern ska ha gemensamt rä-

kenskapsår.174  

Villkoret gällande samtidig redovisning hindrar inte att koncernbidrag genomförs då ett av 

aktiebolagen upphört med sin verksamhet genom likvidation eller konkurs.175 För att illu-

strera detta antas att moderbolaget ABX och dotterbolaget ABY har samma deklarations-

tidpunkt, som enligt SFL är den 1 juli året efter beskattningsåret. Den 30 april 2012 likvide-

ras ABY och ska då lämna inkomstdeklaration senast den 1 november 2012.176 Detta gör 

att de båda aktiebolagen inte längre har samma deklarationstidpunkt och förutsättningarna 

för koncernbidrag under ABY:s sista beskattningsår är därmed inte uppfyllda. I detta fall 

kan koncernbidrag dock lämnas med avdragsrätt för ABX ändå på grund av att bolagen ti-

digare har haft samma deklarationstidpunkt och skulle haft det även i fortsättningen om 

ABY hade fortsatt med sin verksamhet.177 Detta kräver dock att ABY redovisar koncernbi-

draget öppet i sin inkomstdeklaration i november 2012 och att ABX redovisar koncernbi-

draget öppet i inkomstdeklarationen i juli 2013.178 

Det tredje villkoret som måste vara uppfyllt är att dotterbolaget har varit helägt under dot-

terbolagets och moderbolagets hela beskattningsår eller sedan dotterbolaget började bed-

riva verksamhet av något slag.179 Denna regel avser att förhindra obehörig förlustutjämning 

och dess principiella innebörd är att förvärv av ett bolag eller försäljning av ett bolag på rä-

kenskapsårets första eller sista dag utgör hinder för koncernbidrag. Regeln utgör dock inget 

hinder för att moderbolaget ska kunna genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt till ett 

under året nybildat eller förvärvat dotterbolag som inte tidigare bedrivit någon verksam-

het.180 Det är oväsentligt om dotterbolaget som nybildades eller förvärvades under året på-

börjar någon verksamhet under första året eller först under senare år. Detta beror på att 

moderbolaget som förvärvade eller bildade ett nytt aktiebolag har ägt detsamma sedan ak-

tiebolaget började bedriva verksamhet.181  

Villkoret gällande att dotterbolaget ska ha varit helägt under hela beskattningsåret kan inte 

upprätthållas då dotterbolaget likvideras. I en sådan situation torde koncernbidrag med av-

                                                
174 Se 3 kap. 4 § 1 p. a) SFL, 1 kap. 15 IL samt 3 kap. 5 § 1 st. BFL. 
175 Se 35 kap. 3 § 2 p. IL. 
176 Se 32 kap. 2 § SFL. 
177 Prop. 2010/11:165 Skatteförfarandet, s. 1249. 
178 Prop. 2010/11:165, s. 1249-1250. 
179 Se 35 kap. 3 § 3 p. IL. 
180 Prop. 2008/09:40, s. 22. 
181 Prop. 2008/09:40, s. 22-23. 
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dragsrätt ändå kunna ges under likvidationsåret eftersom det då får anses som att dotterbo-

laget har förkortat sitt beskattningsår.182 Om dotterbolaget har förkortat sitt beskattningsår 

och ingen ägandeförändring har skett bör det anses som att dotterbolaget varit helägt under 

hela beskattningsåret. HFD har dock konstaterat att koncernbidrag inte kan genomföras 

med avdragsrätt för moderbolaget det år dotterbolagets likvidation avslutas.183 Enligt HFD 

ska det dock vara möjligt att tillgodogöra sig en förlust i ett dotterbolag inom EES genom 

att senast vid upprättande av bokslutet för det sista hela beskattningsåret för dotterbolaget 

besluta om ett koncernbidrag till dotterbolaget.184 Då förarbetet stadgar att koncernbidrag 

alltid kan ges med avdragsrätt under det sista beskattningsåret för dotterbolaget, medan 

HFD begränsar möjligheten avseende koncernbidrag med avdragsrätt till det sista hela be-

skattningsåret för dotterbolaget kan rättsläget avseende detta villkor anses vara något 

oklart. 

Tidigare lydde villkoret ”[…] eller sedan dotterbolaget börjat bedriva näringsverksamhet av 

något slag”.185 HFD har tolkat termen ”näringsverksamhet” som att detta undantag endast 

är tillämpligt då det aktuella moderbolaget självt bildar ett dotterbolag eller möjligen om det 

nya dotterbolaget förvärvas så tidigt att inbetalning av aktiekapital eller registrering ännu 

inte har skett.186 Som en följd av HFD:s dom ändrades ordet ”näringsverksamhet” till 

”verksamhet” vid lagändringen 2008 för att även förvärvade bolag som inte tidigare bedri-

vit någon verksamhet, så kallade lagerbolag, skulle ha möjlighet att erhålla och lämna kon-

cernbidrag.187 Om ändringen inte hade genomförts hade HFD:s tolkning av regeln kunnat 

betunga administrationen i koncerner och försvåra löpande omstruktureringar eftersom ak-

tiebolagen själva hade varit tvungna att stå för kostnaderna och tiden som krävs för att 

bilda nya dotterbolag.188 

Det fjärde villkoret som måste vara uppfyllt är att mottagaren av ett koncernbidrag inte på 

grund av ett skatteavtal anses ha hemvist i en utländsk stat annat än en annan EES-stat.189 

Syftet med detta villkor är att säkerställa att de svenska reglerna inte strider mot EU-rättens 

etableringsfrihet.190 Detta villkor gäller för utländska dotterbolag inom EES vilket har ett 

                                                
182 Se prop. 1992/93:131 Om vissa företagsskattefrågor m.m., s. 38. 
183 Se RÅ 2009 ref. 13. Rättsfallet behandlade dock enbart ett onoterat dotterbolag. 
184 Se RÅ 2009 ref. 13. 
185 Se 35 kap. 3 § 3 p. IL, lydelse mellan 2000-01-01-2009-01-01. Ändrades genom lag (2008:1064). 
186 Se RÅ 2006 ref. 58. 
187 Se prop. 2008/09:40 Vissa förenklingar på företagsskatteområdet, s. 20-21. 
188 Prop. 2008/09:40, s. 22. 
189 Se 35 kap. 3 § 4 p. IL. 
190 Se prop. 2000/01:22, s. 73. 
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fast driftställe i Sverige under förutsättning att det fasta driftstället är skattskyldigt i Sve-

rige.191 EU-domstolen har avgett en dom som stadgar att det strider mot etableringsfriheten 

att behandla utländska fasta driftställen annorlunda än inländska liknande bolag.192 Då alla 

aktiebolag i Sverige ska vara skattskyldiga i Sverige antas det att villkoret tillkommit för att 

säkerställa att de svenska reglerna inte strider mot etableringsfriheten. Men det antas också 

att villkoret avseende det fasta driftstället införts för att säkerställa att Sverige inte förlorar 

sin beskattningsrätt avseende intäkter som uppstår i Sverige.  

Villkoret omfattar dock inte fasta driftställen som ägs av bolag i tredje land.193 Detta beror 

på att reglerna om koncernbidrag är nära sammankopplade med reglerna om skattefria ut-

delningar i IL och dessa regler omfattar enbart svenska bolag och utländska bolag som hör 

hemma inom EES och motsvarar ett svenskt bolag.194 

Vad avser det femte villkoret som måste vara uppfyllt för att moderbolaget ska kunna ge-

nomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt gäller att näringsverksamheten som koncernbi-

draget hänför sig till inte får vara undantagen från beskattning i Sverige genom ett skatteav-

tal.195 Detta villkor gäller för svenska dotterbolag, för utländska moderbolags fasta drift-

ställe i Sverige och för utländska dotterbolags fasta driftställen i Sverige. Det mottagande 

aktiebolaget måste därmed vara skattskyldigt för den näringsverksamhet som koncernbi-

draget hänför sig till i Sverige.196 Denna regel innebär att koncernbidrag endast kan ges med 

skatterättslig verkan då både det givande aktiebolaget och det mottagande aktiebolaget är 

skattskyldiga för näringsverksamhet i Sverige.197 

Som en komplettering till regeln om att dotterbolaget måste varit helägt under både giva-

rens och mottagarens beskattningsår eller sedan dotterbolaget började bedriva verksamhet 

finns en regel om ändrade ägarförhållanden.198 För det fall ett aktiebolag blir ett helägt dot-

terbolag till ett nytt moderbolag under ett beskattningsår och fortsätter vara helägt till ut-

gången av både det givande aktiebolaget och det mottagande aktiebolagets beskattningsår 

anses dotterbolaget ha varit helägt av det nya moderbolaget under hela beskattningsåret.199 

                                                
191 Prop. 2000/01:22, s. 74. 
192 Se mål C-307/97, Compagnie de Saint-Gobain, REG 1999, s. I-6 161. 
193 Prop. 2000/01:22, s. 74. 
194 Se 24 kap. 13 § IL och prop. 2000/01:22, s. 74. 
195 Se 35 kap. 3 § 5 p. IL. 
196 Prop. 2000/01:22, s. 74 samt prop. 1994/95:91 Beskattningen av europeiska ekonomiska intressegruppe-

ringar (EEIG) och andra inkomstskattefrågor, s. 41. 
197 Prop. 2000/01:22, s. 75. 
198 Se 35 kap. 7 § IL. 
199 35 kap. 7 § IL. 
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Detta sker endast under förutsättning att förhållandet mellan dotterbolaget och det nya 

moderbolaget före ägarförändringen varit sådana att aktiebolagen ändå skulle haft rätt till 

avdrag för koncernbidrag till varandra, under förutsättning att förhållandet bestått under 

båda aktiebolagens hela beskattningsår.200 Regeln är därför tillämplig om det nya moderbo-

laget tidigare var ett systerbolag till dotterbolaget som båda var helägda av ett gemensamt 

moderbolag, om de båda bolagen tidigare hade kunnat fusioneras men dotterbolaget inte 

varit helägt, om ett koncernbidrag från moderbolaget till ett annat bolag, direkt eller genom 

andra bolag, tidigare hade kunnat förmedlas till dotterbolaget med avdragsrätt i varje led.201 

Regeln om ändrade ägarförhållanden innebär att möjligheten att genomföra koncernbidrag 

efter en koncernintern överlåtelse av dotterbolagsaktier har kodifierats. Detta då tidigare 

lagtext inte medgav koncernbidrag efter koncerninterna överlåtelser av dotterbolagsaktier 

men förfarandet trots detta tilläts genom praxis.202 Genom att införa denna regel i lagtexten 

har det stadgats att koncernbidragsrätt föreligger mellan ett moderbolag och dess dotterbo-

lag även i det fall dotterbolaget tidigare var ett dotterdotterbolag.203  

3.5 Avdragsrätt för koncernbidrag 

Som visats i avsnitt 3.1 kan storleken på ett koncernbidrag inte vara för stort och trots att 

det uppstår ett underskott hos givaren kvarstår givarens avdragsrätt.204 HFD har nämligen 

stadgat att avdragsrätten hos givaren av ett koncernbidrag inte kan underkännas enbart på 

den grunden att en skatteförmån har erhållits eller på den grunden att koncernbidraget gavs 

enbart för att erhålla en skatteförmån.205 För att avdragsrätt för hela koncernbidraget ska 

föreligga hos givaren krävs dock att hela koncernbidraget tas upp till beskattning hos mot-

tagaren.206 HFD har tolkat IL så att ett dotterbolag till ett livförsäkringsföretag endast fick 

avdrag för den del av koncernbidraget som livförsäkringsföretaget tog upp till beskattning 

enligt IL, inte för den del av koncernbidraget som livförsäkringsföretaget tog upp i den av-

kastningspliktiga delen av sin verksamhet.207  

                                                
200 35 kap. 7 § IL. 
201 Se 35 kap. 4-6 §§ IL. 
202 Prop. 1999/2000:2, s. 427. 
203 Se RÅ 1973 ref. 37, där koncernbidragsrätt förelåg mellan ett moderbolag och ett dotterbolag som under 

årets förvärvats av ett annat dotterbolag (var då dotterdotterbolag). 
204 Prop. 2008/09:40, s. 20. 
205 RÅ 1989 ref. 31. 
206 Se RÅ 2006 not. 40. 
207 RÅ 2006 not. 40. 



 

 
37 

För att avdragsrätt överhuvudtaget ska föreligga krävs alltid att de övriga villkoren för av-

dragsrätt är uppfyllda.208 På senare år har EU-domstolen avgett domar som kan föranleda 

ett ifrågasättande av om de svenska reglerna gällande avdragsrätten för koncernbidrag 

överensstämmer med etableringsfriheten. Det mest tongivande fallet är förmodligen C-

446/03 Marks & Spencer209 som rörde den omständigheten att brittiska regler inte tillät 

moderbolag att göra avdrag för koncernbidrag då dotterbolag i andra länder likviderats 

trots att avdrag för koncernbidrag medgavs då ett inhemskt dotterbolag likviderades.210 En-

ligt EU-domstolen strider det mot etableringsfriheten att ha regler som inte medger avdrag 

för gränsöverskridande förlustutjämning då det innebär en annorlunda behandling av in-

ländska förluster jämfört med utländska förluster.211 En sådan inskränkning i etableringsfri-

heten kan dock i vissa fall rättfärdigas.212 

En inskränkning i rätten att göra avdrag för gränsöverskridande förlustutjämning kan rätt-

färdigas om syftet med inskränkningen är legitimt och överensstämmer med fördraget samt 

att inskränkningen motiveras av hänsyn till allmänintresset.213 Vidare krävs att tillämpning-

en av bestämmelsen är ägnad att säkerställa att syftet med inskränkningen uppnås och att 

inskränkningen inte går längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med in-

skränkningen.214 Om det föreligger en risk att den välavvägda beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna äventyras, att förlusten beaktas två gånger eller för skatteundandragande 

genom att bolagen skickar sina förluster till bolag hemmahörande i stater med högst skatte-

sats, anses en regel som inskränker rätten att göra gränsöverskridande förlustutjämning mo-

tiverad av hänsyn till allmänintresset enligt EU-domstolen.215 Enligt proportionalitetsprin-

cipen strider det dock alltid mot etableringsfriheten att inte medge avdrag för koncernbi-

drag i det fall det utländska bolaget har uttömt alla möjligheter att utnyttja sin förlust.216 

Vidare har EU-domstolen i ett annat mål, C-231/05 AA OY217, som avsåg de finska kon-

cernbidragsreglerna, konstaterat att det strider mot etableringsfriheten att ha regler som en-

bart omfattar finska bolag då det blir mindre attraktivt för bolag i andra medlemsstater att 

                                                
208 Se 35 kap. 3 § IL. 
209 Mål C-446/03 Marks & Spencer mot David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes), [2005], I-10837. 
210 Se mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 2. 
211 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 34. 
212 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 35. 
213 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 35, 1 men. 
214 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 35, 2 men. 
215 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 46-49. 
216 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 55-56. 
217 Mål C-231/05 AA OY, [2007], I-06373. 
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tillämpa etableringsfriheten.218 En sådan inskränkning kan dock rättfärdigas på grund av 

den välavvägda beskattningsrätten mellan medlemsstaterna då inskränkningen syftar till att 

motverka förfaranden där en medlemsstats rätt att beskatta verksamhet som bedrivs inom 

dess territorium kan äventyras.219 Inskränkningen kan också rättfärdigas på grund av risken 

för skatteflykt då det utan denna regel skulle föreligga en risk att dotterbolag belägna i en 

medlemsstat med högre skattesats skickar sina vinster till moderbolag belägna i medlems-

stater med lägre skattesats.220 AA OY behandlade ett bidrag från ett dotterbolag som gått 

med vinst till ett moderbolag som gått med förlust.221 I AA OY var det därför fråga om det 

motsatta fallet jämfört med Marks & Spencer där ett moderbolag ville utnyttja dotterbola-

gets förluster.222 

Den svenska regeringen har tolkat AA OY som att domen även omfattar det omvända 

scenariot, ett vinstgående moderbolag som genomför ett koncernbidrag till ett förlustgå-

ende dotterbolag, och anser därmed att de svenska reglerna inte strider mot etableringsfri-

heten.223 Detta kommer till yttryck i förarbetet då det sägs att de svenska reglerna inte be-

höver ändras för att möjliggöra koncernbidrag till dotterbolag i en annan medlemsstat till 

följd av domen i AA OY.224 Denna fråga provades dock inte av EU-domstolen i AA OY 

eftersom det handlade om att moderbolaget var etablerat i en annan medlemsstat. Om 

ärendet provades är det dock möjligt att EU-domstolen tar samma ställningstagande då 

kärnfrågan i sig är detsamma, föreligger det något mindre ingripande sätt för att tillmötesgå 

medlemsstaternas behov av att behålla den välavvägda beskattningsrätten mellan sig och 

deras behov att förhindra skatteflykt?  

HFD har tolkat domarna från EU-domstolen något annorlunda än regeringen. HFD har 

gjort bedömningen att svenska aktiebolag som har direktägda dotterbolag inom EES som 

ska likvideras har rätt till avdrag för koncernbidrag under förutsättning att dotterbolaget har 

uttömt alla möjligheter att utnyttja underskottet i sin hemviststat.225 Vidare har HFD uttalat 

att det för avdragsrätten inte spelar någon roll om koncernbidraget beskattas hos dotterbo-

laget eller inte.226 Detta beror på att moderbolagets möjligheter till avdrag för koncernbi-

                                                
218 Mål C-231/05 AA OY, p. 39. 
219 Mål C-231/05 AA OY, p. 54-56. 
220 Mål C-231/05 AA OY, p. 59. 
221 Mål C-231/05 AA OY, p. 67. 
222 Jmf. mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 22. 
223 Se 35 kap. 2 a § IL samt prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008, s. 118. 
224 Se prop. 2007/08:1, s. 118. 
225 Se bland andra RÅ 2009 ref. 13. 
226 Se RÅ 2009 ref. 13. 
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draget förutsätter att samtliga möjligheter för dotterbolaget eller något annat skattesubjekt i 

den andra EES-staten saknas.227  

Skatteverket har i ett ställningstagande gett sin syn på frågan om avdragsrätt för förluster 

som uppkommit hos dotterbolag inom EES kan föreligga då dotterbolaget ska likvideras 

och inte har utnyttjat förlusten.228 Skatteverket anser att det på grund av HFD:s avgöranden 

i vissa fall föreligger avdragsrätt för koncernbidrag till dotterbolag inom EES trots att dot-

terbolaget inte är skattskyldigt i Sverige.229 För att avdragsrätt ska föreligga i dessa fall krävs 

enligt skatteverket att de allmänna förutsättningarna för avdragsrätt är uppfyllda, med un-

dantag för dotterbolagets skattskyldighet i Sverige.230 Dotterbolaget behöver inte heller vara 

skattskyldigt för koncernbidraget i sin hemviststat eftersom det för att avdrag ska medges 

krävs att varken dotterbolaget eller något annat skattesubjekt har möjlighet att utnyttja för-

lusten i den andra medlemsstaten. Vidare gäller detta undantag endast vid bidrag från mo-

derbolag till dotterbolag då HFD uttalat att det följer av Marks & Spencer fallet att skyldig-

heten att tillåta gränsöverskridande förlustutjämning inte kan antas gå längre än vad som 

var fallet i Marks & Spencer.231 Enligt HFD:s domar kan en definitiv förlust konstateras 

först efter att dotterbolaget upphört att existera genom likvidationens avslutande och för-

lusten ska då anses uppgå till dotterbolagets ackumulerade kvarstående underskott under 

innehavstiden.232 

Vid vissa omstruktureringsmetoder kan avdragsrätten påverkas genom den så kallade kon-

cernbidragsspärren. Koncernbidragsspärren innebär att gamla underskott i ett förvärvat ak-

tiebolag inte får kvittas mot mottagna koncernbidrag under de fem första åren efter förvär-

vet.233 Reglerna om koncernbidragsspärren finns för att förhindra handel med underskotts-

bolag mellan olika koncerner. Om underskottsbolaget redan ingår i samma koncern som 

det bolag som förvärvar det bestämmande inflytandet över underskottsbolaget inträder 

däremot inte koncernsbidragsspärren.234 Ett exempel på detta undantag är om en koncern 

består av moderbolaget A och dotterbolagen B, C och D. D är ett underskottsbolag. Om B 

                                                
227 Se RÅ 2009 ref. 13  
228 Skatteverkets ställningstaganden, Avdragsrätt för gränsöverskridande koncernbidrag, Dnr 131 252986–

11/111. 
229 Skatteverkets ställningstaganden, Dnr 131 252986-11/111, 4 kap. 1 st. 
230 Skatteverkets ställningstaganden, Dnr 131 252986-11/111, 4 kap. 5 st. 
231 Skatteverkets ställningstaganden, Dnr 131 252986-11/111, 4 kap. 3 st. 
232 Se Skatteverkets ställningstaganden, Dnr 131 252986-11/111, 4 kap. 6-7 st. 
233 40 kap. 18 § 1 st. och 3 st. IL. 
234 40 kap. 10 § 2-3 st. IL. 
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förvärvar D från A inträder koncernbidragsspärren enligt huvudregeln.235 Då de båda aktie-

bolagen redan innan ägarförändringen ingick i samma koncern får koncernbidragsspärren 

dock ingen effekt.236 Detta innebär att koncernbidrag från B till D ska räknas med i D:s be-

räkning av överskottet för det aktuella beskattningsåret trots D:s tidigare underskott. 

Koncernbidragsspärren inträder däremot med effekt om ett aktiebolag som inte ingick i 

koncernen före ägarförändringen genom fusion har gått upp i ett av koncernbolagen och 

det koncernbolaget genomför ett koncernbidrag till underskottsbolaget.237 För att illustrera 

detta antas att moderbolaget X har två helägda dotterbolag, Y och Z. X förvärvar det be-

stämmande inflytandet i Å som är ett underskottsbolag och strax efter förvärvet uppgår Ä i 

X genom fusion. Om X sedan genomför koncernbidrag till Å inträder koncernbidragsspär-

ren och koncernbidraget ska inte räknas in i Å:s överskott eftersom Ä inte ingick i koncer-

nen innan X förvärvade Å. Det betyder att Å inte betalar skatt för koncernbidraget vilket i 

sin tur betyder att X inte kan göra ett avdrag för koncernbidraget.238 

                                                
235 Se 40 kap. 10 § 1 st. IL. 
236 Se 40 kap. 10 § 3 st. IL och 40 kap. 19 § IL. 
237 40 kap. 19 § IL. 
238 Se 35 kap. 1 § 1 st. IL. 



 

 
41 

4 Skillnader avseende avdragsrätten 

4.1 Rätt till avdrag för koncernbidrag 

4.1.1 Koncernbidrag vid förvärv av aktiebolag 

Då ett svenskt moderbolag förvärvar ett svenskt dotterbolag genom ett aktieförvärv kan 

moderbolaget genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget eftersom 

båda bolagen är svenska aktiebolag och därmed omfattas av reglerna om koncernbidrag.239 

Om moderbolaget istället förvärvar ett dotterbolag med hemvist i en annan EES-stat kan 

moderbolaget ändå genomföra koncernbidrag med avdragsrätt. Detta förutsätter dock att 

dotterbolaget motsvarar ett svenskt bolag och har ett fast driftställe i Sverige som är skatt-

skyldigt för den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till.240 För att detta ska 

vara möjligt krävs dock att samtliga villkor för avdragsrätt är uppfyllda.  

Det första villkoret stadgar att det mottagande dotterbolaget måste ta upp koncernbidraget 

till beskattning.241 Om dotterbolaget endast tar upp en del av koncernbidraget till beskatt-

ning kan moderbolaget endast göra avdrag med en summa som motsvarar den del av kon-

cernbidraget som dotterbolaget tog upp till beskattning.242 Eftersom reglerna om koncern-

bidrag bygger på reciprocitetsprincipen kan moderbolaget inte göra avdrag för koncernbi-

draget om inte dotterbolaget tar upp detsamma till beskattning, trots att de övriga villkoren 

för avdragsrätt är uppfyllda.243 Vidare krävs att dotterbolaget inte erlägger någon motpre-

station till moderbolaget för att det erhåller koncernbidraget då det måste ske en vederlags-

fri värdeöverföring från moderbolaget till dotterbolaget för att bidraget ska anses vara ett 

koncernbidrag.244  

När det gäller karaktären på aktiebolagen får inget av dem vara privatbostadsföretag eller 

investmentföretag då koncernbidrag i ett sådant fall inte kan genomföras med avdragsrätt 

för moderbolaget.245 Vidare är det viktigt att moderbolaget och dotterbolaget redovisar 

koncernbidraget öppet i inkomstdeklarationen för samma beskattningsår med samma be-

                                                
239 35 kap. 2 § IL. 
240 35 kap. 2 a § IL. 
241 35 kap. 1 § 1 st. IL. 
242 RÅ 2006 not. 40. 
243 Se Haglund, Lennart, Löfgren, Kent, Omstrukturering, fusion och rekonstruktion, s. 163. 
244 35 kap. 1 § 2 st. IL. 
245 35 kap. 3 § 1 p. IL. 
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skattningstidpunkt enligt SFL.246 Eftersom alla aktiebolag inom samma koncern enligt hu-

vudregeln ska ha samma räkenskapsår som beskattningsår ska detta villkor inte vara svårt 

att uppfylla för en koncern.247  

Dotterbolaget måste vidare ha varit helägt av moderbolaget under båda aktiebolagens hela 

beskattningsår eller sedan dotterbolaget började bedriva verksamhet av något slag.248 Att ett 

dotterbolag är helägt innebär enligt reglerna om koncernbidrag att moderbolaget äger mer 

än 90 procent av andelarna i dotterbolaget.249 En fråga som uppstår i denna situation är vad 

som händer om moderbolaget har ägt 90 procent i ett dotterbolag i flera år och under det 

aktuella beskattningsåret förvärvar ytterligare en procent i samma dotterbolag? Det troliga 

förfarandet är att moderbolaget ändå måste vänta ett helt år innan bolaget kan genomföra 

ett koncernbidrag med avdragsrätt eftersom de 90 procenten inte har givit moderbolaget 

rätt att genomföra ett koncernbidrag tidigare.  

När moderbolaget förvärvar ett dotterbolag som har bedrivit verksamhet tidigare innebär 

regeln att dotterbolaget ska ha varit helägt under ett helt beskattningsår att moderbolaget 

inte kan genomföra koncernbidrag till dotterbolaget med avdragsrätt under det första året 

efter förvärvet. Regel tillkom för att förhindra obehörig förlustutjämning genom att för-

värva och sälja aktiebolag på räkenskapsårets första eller sista dag. Det finns dock ett un-

dantag till denna regel som infördes efter ett avgörande från HFD.250 Om moderbolaget 

förvärvar ett befintligt aktiebolag som inte tidigare bedrivit någon verksamhet, ett så kallat 

lagerbolag, kan moderbolaget genast efter förvärvet genomföra koncernbidrag till dotterbo-

laget med avdragsrätt. Om detta undantag inte hade införts så hade reglerna i IL kunnat 

försvåra löpande omstruktureringar eftersom moderbolagen då inte hade kunnat genom-

föra koncernbidrag med avdragsrätt till ett förvärvat lagerbolag. Moderbolagen hade därför 

varit tvungna att nybilda egna dotterbolag för att kunna genomföra koncernbidrag med av-

dragsrätt omedelbart trots att ett lagerbolag är jämförbart med ett nybildat aktiebolag. De 

båda formerna av bolag är jämförbara eftersom inget av dem bedrivit någon verksamhet ti-

digare.  

                                                
246 35 kap. 3 § 2 p. IL. 
247 Se 1 kap. 15 § IL och 3 kap. 5 § 1 st. BFL. 
248 35 kap. 3 § 3 p. IL. 
249 35 kap. 2 § 1 st. IL. 
250 Se RÅ 2006 ref. 58. 
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När det gäller dotterbolagets hemvist är det viktigt att hemvisten inte enligt ett skatteavtal 

anses vara en utländsk stat.251 Detta beror på att båda aktiebolagen måste vara skattskyldiga 

i Sverige för att koncernbidrag ska kunna genomföras med avdragsrätt för det givande ak-

tiebolaget. Även denna regel har dock ett undantag och det är i det fall dotterbolaget anses 

ha hemvist i en annan EES-stat och är skattskyldigt i Sverige för den näringsverksamhet 

som koncernbidraget hänför sig till.252 Denna regel innebär att moderbolaget kan genom-

föra koncernbidrag med avdragsrätt till alla dotterbolag inom EES förutsatt att dotterbola-

get har ett fast driftställe som ska beskattas i Sverige. Om moderbolaget har ett dotterbolag 

inom EES som inte har ett fast driftställe i Sverige kan koncernbidrag med avdragsrätt inte 

genomföras till det dotterbolaget. 

Det sista villkoret som måste vara uppfyllt är att näringsverksamheten som koncernbidraget 

hänför sig till inte är undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal.253 

Denna regel handlar om att det svenska dotterbolaget beskattas för näringsverksamheten i 

Sverige och, om dotterbolaget är utländskt, att det fasta driftstället i Sverige beskattas för 

näringsverksamheten i Sverige och inte i någon annan EES-stat. Om näringsverksamheten 

skulle vara beskattad i någon annan EES-stat eller ett tredje land kan moderbolaget inte ge-

nomföra koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget. 

Om dotterbolaget under beskattningsåret blir helägt av moderbolaget och fortsätter att vara 

det till utgången av det aktuella beskattningsåret kan dotterbolaget trots ägarförändringen 

anses ha varit helägt under hela beskattningsåret. För att detta ska vara möjligt krävs dock 

att förhållandet mellan moderbolaget och dotterbolaget innan ägarförändringen varit sådant 

att moderbolaget skulle haft rätt till avdrag för koncernbidrag om det förhållandet bestått 

under hela deras beskattningsår. Detta kan vara fallet om moderbolaget tidigare var ett sys-

konbolag till dotterbolaget som båda var helägda av ett annat moderbolag.254 Ett annat för-

hållande som skulle möjliggöra koncernbidrag med avdragsrätt mellan de båda aktiebolagen 

är om de har kunnat fusioneras under året, men dotterbolaget inte varit helägt.255 Ett tredje 

fall då koncernbidrag med avdragsrätt hade kunnat genomföras mellan de båda aktiebola-

                                                
251 35 kap. 3 § 4 p. IL. 
252 35 kap. 3 § 4 p. IL och 35 kap. 2 a § IL. 
253 35 kap. 3 § 5 p. IL. 
254 35 kap. 4 § IL. 
255 35 kap. 5 § IL. 
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gen är om ett koncernbidrag hade kunnat förmedlas från moderbolaget, direkt eller genom 

andra aktiebolag, till dotterbolaget.256 

För att sammanfatta rättsläget kan sägas att ett moderbolag kan genomföra koncernbidrag 

med avdragsrätt till ett förvärvat dotterbolag om samtliga villkor är uppfyllda. Det förelig-

ger dock en skillnad avseende avdragsrätten då det förvärvade aktiebolaget har bedrivit 

verksamhet tidigare jämfört med om det förvärvade aktiebolaget inte har bedrivit verksam-

het tidigare. Om det förvärvade bolaget har bedrivit verksamhet tidigare kan inte moderbo-

laget genomföra koncernbidrag med avdragsrätt förrän efter att dotterbolaget varit helägt 

under ett helt beskattningsår. Om det förvärvade bolaget inte har bedrivit verksamhet tidi-

gare och därmed är ett så kallat lagerbolag kan moderbolaget omedelbart genomföra kon-

cernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget. 

För att moderbolaget ska kunna genomföra koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolag 

som är förvärvade i utlandet krävs dessutom att dotterbolaget har ett fast driftställe i Sve-

rige. Det fasta driftstället måste vidare vara skattskyldigt i Sverige för den näringsverksam-

het som koncernbidraget hänför sig till. Om det förvärvade dotterbolaget inte har något 

fast driftställe i Sverige kan moderbolaget inte genomföra koncernbidrag med avdragsrätt 

till det förvärvade dotterbolaget i utlandet överhuvudtaget. 

Trots att moderbolaget och dotterbolaget uppfyller alla villkor som uppställs för att mo-

derbolaget ska få genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt enligt 35 kapitlet i IL kan 

avdragsrätten hindras genom den så kallade koncernbidragsspärren. Denna situation kan 

uppstå då ett moderbolag förvärvar det bestämmande inflytandet över ett dotterbolag som 

är ett underskottsbolag. Koncernbidragsspärren finns för att förhindra olovlig förlustut-

jämning genom att underskottsbolag flyttas mellan olika koncerner. Utan denna regel skulle 

ett moderbolag kunna förvärva ett dotterbolag med underskott och sedan genomföra ett 

koncernbidrag med avdragsrätt till sagda dotterbolag. Detta trots att underskottet är hän-

förligt till tiden innan dotterbolaget ägdes av det nuvarande moderbolaget. Koncernbi-

dragsspärren innebär kort och gott att dotterbolaget inte ska ta upp ett mottaget koncern-

bidrag till beskattning under de första fem åren efter att ägarförändringen ägde rum. Enligt 

reciprocitetsprincipen kan moderbolaget då inte göra avdrag för koncernbidraget eftersom 

ett avdrag endast kan tillåtas om någon annan fysisk eller juridisk person har tagit upp mot-

svarande summa till beskattning.  

                                                
256 35 kap. 6 § IL. 
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4.1.2 Koncernbidrag vid bildande av dotterbolag 

Då ett svenskt moderbolag startar upp ett svenskt dotterbolag i enlighet med reglerna i 

ABL kan moderbolaget genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget. 

Detta beror på att båda bolagen är svenska aktiebolag och därmed omfattas av reglerna om 

koncernbidrag.257 Om moderbolaget istället startar upp ett dotterbolag i en annan EES-stat 

kan moderbolaget ändå genomföra koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget om 

dotterbolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag. Vidare krävs att dotterbolaget har ett fast 

driftställe i Sverige vilket är skattskyldigt för den näringsverksamhet som koncernbidraget 

hänför sig till.258 För att detta ska vara möjligt krävs dock att samtliga villkor för avdragsrätt 

är uppfyllda.  

För det första krävs det att dotterbolaget tar upp koncernbidraget till beskattning i Sve-

rige.259 Om dotterbolaget endast tar upp en del av koncernbidraget till beskattning kan mo-

derbolaget endast göra avdrag med en summa som motsvarar den delen av koncernbidra-

get.260 Eftersom reglerna om koncernbidrag bygger på en princip om reciprocitet kan mo-

derbolaget inte göra avdrag för koncernbidraget, trots att de övriga villkoren för avdragsrätt 

är uppfyllda, om inte dotterbolaget tar upp detsamma till beskattning i Sverige.261  

För det andra krävs att dotterbolaget inte erlägger någon motprestation till moderbolaget 

för att det erhåller koncernbidraget. För att ett bidrag ska anses vara ett koncernbidrag 

måste det nämligen ske en vederlagsfri värdeöverföring från moderbolaget till dotterbola-

get.262 För det tredje krävs angående karaktären på aktiebolagen att inget av dem är ett pri-

vatbostadsföretag eller investmentföretag.263 Om moderbolaget eller dotterbolaget är ett 

sådant aktiebolag kan koncernbidrag inte genomföras med avdragsrätt för moderbolaget. 

För det fjärde är det viktigt att moderbolaget och dotterbolaget redovisar koncernbidraget 

öppet i inkomstdeklarationen för samma beskattningsår med samma beskattningstidpunkt 

enligt SFL.264 Eftersom alla aktiebolag inom samma koncern enligt huvudregeln ska ha 

samma beskattningsår ska detta villkor inte vara svårt att uppfylla för en koncern.265 Då 

moderbolaget är den juridiska person som nybildar dotterbolaget är det moderbolaget som 

                                                
257 35 kap. 2 § IL. 
258 35 kap. 2 a § IL. 
259 35 kap. 1 § 1 st. IL. 
260 RÅ 2006 not. 40. 
261 Se Haglund, Lennart, Löfgren, Kent, Omstrukturering, fusion och rekonstruktion, s. 163. 
262 35 kap. 1 § 2 st. IL. 
263 35 kap. 3 § 1 p. IL. 
264 35 kap. 3 § 2 p. IL. 
265 Se 1 kap. 15 § IL och 3 kap. 5 § 1 st. BFL. 
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i bolagsordningen ska bestämma vilket räkenskapsår som dotterbolaget ska ha, vilket ytter-

ligare underlättar för moderbolaget att säkerställa att detta villkor är uppfyllt.266  

För det femte är det viktigt att dotterbolaget har varit helägt av moderbolaget under båda 

aktiebolagens hela beskattningsår eller sedan dotterbolaget började bedriva verksamhet av 

något slag.267 Att ett dotterbolag är helägt innebär enligt reglerna om koncernbidrag att mo-

derbolaget äger mer än 90 procent av andelarna i dotterbolaget.268 Då moderbolaget ensamt 

bildar ett nytt dotterbolag kan man anta att moderbolaget äger 100 procent av dotterbola-

get. Om moderbolaget skulle bilda dotterbolaget tillsammans med andra ägare är det viktigt 

att moderbolaget ändå äger över 90 procent av andelarna i dotterbolaget, i annat fall kan 

moderbolaget inte genomföra koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget. Eftersom 

ett nybildat dotterbolag har varit helägt av moderbolaget sedan dotterbolaget började bed-

riva verksamhet av något slag är undantagsregeln uppfylld redan när dotterbolaget bildas. 

En fråga som uppstår i detta fall är vad som gäller om moderbolaget nybildar ett dotterbo-

lag och dotterbolaget sedan genomför ett inkråmsförvärv från ett externt bolag. Räknas det 

trots inkråmsförvärvet som att dotterbolaget precis börjat bedriva verksamhet av något slag 

och att moderbolaget därmed får genomföra koncernbidrag med avdragsrätt? Eller räknas 

inkråmsförvärvet som att det nybildade aktiebolaget har bedrivit verksamhet sedan tidigare? 

Enligt Emine Lundqvist skulle moderbolaget kunna genomföra koncernbidrag med av-

dragsrätt till dotterbolaget om ett externt bolag fusionerades upp i det nybildade aktiebola-

get.269 Därmed bör det anses som att det nybildade dotterbolaget inte har bedrivit verksam-

het innan även då det nybildade dotterbolaget genomför ett inkråmsförvärv. Detta grundas 

på att ett inkråmsförvärv av ett externt bolag kan medföra samma eller liknande konse-

kvenser som då ett externt bolag fusioneras upp i ett dotterbolag. Båda sätten innebär att 

det nybildade dotterbolaget blir ägare av inkråmet i det andra aktiebolaget och tar över per-

sonal, avtal med mera. Både ett förvärv genom fusion och inkråmsförvärv innebär dessu-

tom att förvärvaren inträder i överlåtarens skattemässiga situation.270  

                                                
266 3 kap. 1 § 1 st.  10 p. ABL. 
267 35 kap. 3 § 3 p. IL. 
268 35 kap. 2 § 1 st. IL. 
269 Lundqvist, Emine, Expertpanelen: så funkar koncernbidrag vid omstruktureringar, exempel 2, CFO World 

Strategi. Management. Ledarskap., 2010-12-15, (2012-11-27), http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.359362.  
270 Se 37 kap. 10-11 §§ IL, om fusioner samt Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silferberg, 

Christer, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 492. 

http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.359362
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När det gäller dotterbolagets hemvist är det viktigt att dotterbolaget inte anses ha hemvist i 

en utländsk stat enligt ett skatteavtal.271 Detta beror på att båda aktiebolagen måste vara 

skattskyldiga i Sverige för att koncernbidrag ska kunna genomföras med avdragsrätt för det 

givande aktiebolaget. Regeln om dotterbolagets hemvist i utländska stater har dock ett un-

dantag och det är i det fall dotterbolaget anses ha hemvist i en annan EES-stat och är skatt-

skyldigt i Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till.272 Denna 

regel innebär att moderbolaget kan genomföra koncernbidrag med avdragsrätt till alla dot-

terbolag inom EES-området förutsatt att dotterbolaget har ett fast driftställe i Sverige som 

ska beskattas i Sverige. Om moderbolaget har ett dotterbolag inom EES som inte har ett 

fast driftställe i Sverige kan koncernbidrag med avdragsrätt inte genomföras till det dotter-

bolaget. När moderbolaget bildar ett nytt dotterbolag utomlands måste det därför se till att 

dotterbolaget bildar ett fast driftställe i Sverige för att koncernbidrag med avdragsrätt ska 

kunna ske till dotterbolaget. 

Det sista villkoret som måste vara uppfyllt är att näringsverksamheten som koncernbidraget 

hänför sig till inte är undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal.273 

Denna regel handlar om att det svenska dotterbolaget beskattas för näringsverksamheten i 

Sverige och, om dotterbolaget är utländskt, att det fasta driftstället i Sverige beskattas för 

näringsverksamheten i Sverige och inte i någon annan EES-stat. Om näringsverksamheten 

skulle vara beskattad i någon annan EES-stat eller ett tredje land kan moderbolaget inte ge-

nomföra koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget. 

Sammanfattningsvis kan sägas att då moderbolaget och det nybildade dotterbolaget uppfyll-

ler samtliga av dessa villkor kan moderbolaget genomföra koncernbidrag med avdragsrätt 

till dotterbolaget. För att moderbolaget ska kunna genomföra koncernbidrag med avdrags-

rätt till dotterbolag som är nybildade i utlandet krävs dock att dotterbolaget har ett fast 

driftställe i Sverige. Det fasta driftstället måste vidare vara skattskyldigt i Sverige för den nä-

ringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till. Om det nybildade dotterbolaget inte 

har något fast driftställe i Sverige kan moderbolaget inte genomföra koncernbidrag med 

avdragsrätt till det utomlands nybildade dotterbolaget. 

                                                
271 35 kap. 3 § 4 p. IL. 
272 35 kap. 3 § 4 p. IL och 35 kap. 2 a § IL. 
273 35 kap. 3 § 5 p. IL. 
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4.1.3 Koncernbidrag vid partiell fission 

Då ett svenskt moderbolag genomför en partiell fission till ett svenskt dotterbolag i enlig-

het med reglerna i ABL och IL kan moderbolaget genomföra ett koncernbidrag med av-

dragsrätt till dotterbolaget. Detta eftersom båda aktiebolagen är svenska aktiebolag och 

därmed omfattas av reglerna om koncernbidrag.274 Om moderbolaget istället genomför en 

partiell fission till ett dotterbolag i en annan EES-stat kan moderbolaget genomföra kon-

cernbidrag med avdragsrätt då dotterbolaget motsvarar ett svenskt bolag och har ett fast 

driftställe i Sverige. Det fasta driftstället måste vara skattskyldigt i Sverige för den närings-

verksamhet som koncernbidraget hänför sig till.275 För att detta ska vara möjligt krävs dock 

att samtliga villkor för avdragsrätt är uppfyllda.  

För det första krävs det att dotterbolaget tar upp koncernbidraget till beskattning i Sve-

rige.276 I det fall dotterbolaget endast tar upp en del av koncernbidraget till beskattning kan 

inte moderbolaget göra avdrag med en summa som är större än den del av koncernbidraget 

som beskattats hos dotterbolaget.277 För det andra krävs att dotterbolaget inte erlägger nå-

gon motprestation till moderbolaget för att dotterbolaget erhåller koncernbidraget. För att 

ett bidrag ska anses vara ett koncernbidrag måste det nämligen ske en vederlagsfri värdeö-

verföring från moderbolaget till dotterbolaget.278  

För det tredje får inget av de inblandade aktiebolagen vara privatbostadsföretag eller in-

vestmentföretag, då koncernbidrag i ett sådant fall inte kan genomföras med avdragsrätt för 

moderbolaget.279 För det fjärde ska moderbolaget och dotterbolaget redovisa koncernbi-

draget öppet i inkomstdeklarationen för samma beskattningsår med samma beskattnings-

tidpunkt.280 Då alla aktiebolag inom samma koncern enligt huvudregeln ska ha samma be-

skattningsår ska detta villkor inte vara svårt att uppfylla för moderbolaget och dotterbola-

get.281 Oavsett om en partiell fission sker till ett befintligt dotterbolag eller till ett dotterbo-

lag som bildas i och med den partiella fissionen ska detta villkor inte innebära något hinder. 

Detta beror på att de båda aktiebolagen ska ha samma beskattningsår enligt huvudregeln 

om en partiell fission sker till ett befintligt dotterbolag. Om den partiella fissionen istället 

                                                
274 35 kap. 2 § IL. 
275 35 kap. 2 a § IL. 
276 35 kap. 1 § 1 st. IL. 
277 RÅ 2006 not. 40. 
278 35 kap. 1 § 2 st. IL. 
279 35 kap. 3 § 1 p. IL. 
280 35 kap. 3 § 2 p. IL. 
281 Se 1 kap. 15 § IL och 3 kap. 5 § 1 st. BFL. 
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sker till ett dotterbolag som bildas i och med den partiella fissionen är det moderbolaget 

som genom delningsplanen ska upprätta en bolagsordning där beskattningsåret ska regle-

ras.282  

För det femte är det viktigt att dotterbolaget har varit helägt av moderbolaget under båda 

aktiebolagens hela beskattningsår eller sedan dotterbolaget började bedriva verksamhet av 

något slag.283 Att ett dotterbolag är helägt innebär enligt reglerna om koncernbidrag att mo-

derbolaget äger mer än 90 procent av andelarna i dotterbolaget.284 Om moderbolaget ge-

nomför en partiell fission till ett befintligt dotterbolag som har varit helägt av moderbolaget 

i mer än ett år ska det inte vara några problem att genomföra ett koncernbidrag med av-

dragsrätt för moderbolaget. Om moderbolaget däremot genomför en partiell fission till ett 

dotterbolag som inte varit helägt av moderbolaget i ett beskattningsår kan moderbolaget 

inte genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget. Då moderbolaget ge-

nomför en partiell fission till ett nybildat dotterbolag kan man anta att moderbolaget äger 

100 procent av dotterbolaget. Eftersom ett nybildat dotterbolag har varit helägt av moder-

bolaget sedan dotterbolaget började bedriva verksamhet av något slag är undantagsregeln 

uppfylld redan när dotterbolaget bildas. 

För det sjätte är det viktigt att dotterbolaget inte enligt ett skatteavtal anses ha hemvist i en 

utländsk stat.285 Detta beror på att båda aktiebolagen ska vara skattskyldiga i Sverige för att 

koncernbidrag ska kunna genomföras med avdragsrätt för det givande aktiebolaget. Det fö-

religger dock ett undantag till regeln om dotterbolagets hemvist i en utländsk stat. Undan-

taget är tillämpligt i det fall dotterbolaget anses ha hemvist i en annan EES-stat och är 

skattskyldigt i Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till.286 

Denna regel innebär att moderbolaget kan genomföra koncernbidrag med avdragsrätt till 

alla dotterbolag inom EES förutsatt att dotterbolaget har ett fast driftställe i Sverige som 

ska beskattas i Sverige. Om moderbolaget har ett dotterbolag inom EES som inte har ett 

fast driftställe här kan koncernbidrag med avdragsrätt inte genomföras till det dotterbola-

get. När moderbolaget genomför en partiell fission till ett dotterbolag utomlands måste det 

därför tillse att dotterbolaget bildar ett fast driftställe i Sverige för att koncernbidrag med 

avdragsrätt ska kunna ske. 

                                                
282 24 kap. 10 § ABL och 3 kap. 1 § 1 st. 10 p. ABL. 
283 35 kap. 3 § 3 p. IL. 
284 35 kap. 2 § 1 st. IL. 
285 35 kap. 3 § 4 p. IL. 
286 35 kap. 3 § 4 p. IL och 35 kap. 2 a § IL. 
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Det sista villkoret som måste vara uppfyllt är att näringsverksamheten som koncernbidraget 

hänför sig till inte är undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal.287 

Denna regel handlar om att det svenska dotterbolaget ska beskattas för näringsverksamhet-

en i Sverige och, om dotterbolaget är utländskt, att det fasta driftstället ska beskattas för nä-

ringsverksamheten i Sverige och inte i någon annan EES-stat. Om näringsverksamheten 

skulle vara beskattad i någon annan EES-stat eller ett tredje land kan moderbolaget inte ge-

nomföra koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget. 

Som en komplettering till reglerna om avdrag för koncernbidrag finns en regel om ägarför-

ändringar. Om dotterbolaget blir helägt av moderbolaget under beskattningsåret och forts-

ätter att vara det till utgången av det aktuella beskattningsåret kan dotterbolaget anses ha 

varit helägt under hela beskattningsåret trots ägarförändringen. Detta är möjligt om förhål-

landet mellan det nya moderbolaget och dotterbolaget redan innan ägarförändringen varit 

sådant att moderbolaget skulle haft rätt till avdrag för koncernbidrag om förhållandet be-

stått under hela deras beskattningsår. Regeln om ägarförändring kan tillämpas om det nya 

moderbolaget tidigare var ett syskonbolag till dotterbolaget som båda var helägda av ett an-

nat moderbolag.288 Regeln kan tillämpas även då de båda aktiebolagen har kunnat fusion-

eras, men dotterbolaget inte varit helägt.289 Ett tredje fall då koncernbidrag med avdragsrätt 

hade kunnat genomföras mellan de båda aktiebolagen är om ett koncernbidrag har kunnat 

förmedlas från moderbolaget, direkt eller genom andra aktiebolag, till dotterbolaget.290 

Uppfyller moderbolaget och det dotterbolag som erhåller den partiella fissionen samtliga 

villkor kan det sammanfattningsvis sägas att moderbolaget kan genomföra koncernbidrag 

med avdragsrätt till dotterbolaget. Under förutsättning att det dotterbolag som erhåller den 

partiella fissionen har varit helägt av moderbolaget under ett helt beskattningsår eller nybil-

das genom den partiella fissionen föreligger inget hinder för moderbolaget att genomföra 

ett koncernbidrag med avdragsrätt till sagda dotterbolag. Moderbolaget skulle också kunna 

genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget om förhållandet mellan de 

båda aktiebolagen innan ägarförändringen var sådant att moderbolaget skulle haft rätt till 

avdrag för ett koncernbidrag till dotterbolaget om förhållandet bestått under hela beskatt-

ningsåret. 

                                                
287 35 kap. 3 § 5 p. IL. 
288 35 kap. 4 § IL. 
289 35 kap. 5 § IL. 
290 35 kap. 6 § IL. 
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För att moderbolaget ska kunna genomföra koncernbidrag med avdragsrätt efter en ge-

nomförd partiell fission till ett utländskt dotterbolag krävs att sagda dotterbolag har ett fast 

driftställe i Sverige. Det fasta driftstället måste vidare vara skattskyldigt i Sverige för den nä-

ringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till. Om dotterbolaget som erhöll den par-

tiella fissionen inte har något fast driftställe i Sverige kan moderbolaget inte genomföra 

koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget. 

Trots att moderbolaget och dotterbolaget uppfyller alla villkor som uppställs för att mo-

derbolaget ska få genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt enligt 35 kapitlet i IL kan 

avdragsrätten förhindras. Detta kan ske då det förvärvade bolaget är ett underskottsbolag. 

Denna regel kallas för koncernbidragsspärren och tillkom för att förhindra olovlig förlust-

utjämning genom att underskottsbolag flyttas mellan olika koncerner. Utan koncernbi-

dragsspärren skulle ett moderbolag kunna utnyttja ett dotterbolags underskott trots att un-

derskottet uppstod innan moderbolaget blev ägare till dotterbolaget. 

Innebörden av koncernbidragsspärren är att dotterbolaget inte ska ta upp ett mottaget kon-

cernbidrag till beskattning under de första fem åren efter att ägarförändringen ägde rum. 

Enligt reciprocitetsprincipen kan moderbolaget inte göra avdrag för koncernbidraget ef-

tersom ett avdrag endast kan tillåtas om någon annan fysisk eller juridisk person har tagit 

upp motsvarande summa till beskattning.  

4.2 Skillnader avseende koncernbidragsrätten mellan de 

olika omstruktureringsmetoderna 

Det är framför allt tiden som ett dotterbolag måste ha varit helägt av ett moderbolag som 

ger upphov till skillnader avseende moderbolagets möjligheter att genomföra koncernbi-

drag med avdragsrätt till dotterbolaget. Den aktuella regeln stadgar att dotterbolaget ska ha 

varit helägt av moderbolaget under båda aktiebolagens hela beskattningsår eller sedan dot-

terbolaget började bedriva verksamhet av något slag.291 I de fall dotterbolaget nyligen bil-

dats eller inte har bedrivit verksamhet tidigare kan moderbolaget omedelbart genomföra 

koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget. Om dotterbolaget inte har varit helägt av 

moderbolaget under bådas hela beskattningsår eller om dotterbolaget har bedrivit verksam-

het tidigare kan moderbolaget inte genomföra koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbo-

laget.  

                                                
291 Se 35 kap. 3 § 3 p. IL. 
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Om ett moderbolag väljer att omstrukturera sin verksamhet genom att förvärva ett befint-

ligt aktiebolag kan två situationer uppstå, under förutsättning att moderbolaget förvärvar 

mer än 90 procent av andelarna i aktiebolaget. Om det befintliga aktiebolaget inte tidigare 

har bedrivit verksamhet kan moderbolaget genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt 

till dotterbolaget omedelbart efter förvärvet. Detta beror på att dotterbolaget i detta fall an-

ses ha varit helägt av moderbolaget sedan dotterbolaget började bedriva verksamhet av nå-

got slag. Om det befintliga bolaget däremot har bedrivit verksamhet tidigare kan moderbo-

laget inte genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt omedelbart efter förvärvet ef-

tersom dotterbolaget inte har varit helägt under båda bolagens hela beskattningsår. 

Undantagsregeln innebär att ett moderbolag alltid har möjlighet att omedelbart genomföra 

ett koncernbidrag med avdragsrätt till ett nybildat dotterbolag. Detta beror på att ett, av 

moderbolaget, nybildat dotterbolag anses vara helägt av moderbolaget sedan det började 

bedriva verksamhet av något slag. Detta förutsätter dock att moderbolaget äger mer än 90 

procent av aktierna i det nybildade dotterbolaget. 

Om moderbolaget omstrukturerar verksamheten genom att genomföra en partiell fission 

kan två situationer uppstå. Under förutsättning att en partiell fission genomförs till ett be-

fintligt dotterbolag, som varit helägt av moderbolaget under ett helt beskattningsår, kan 

moderbolaget omedelbart efter den partiella fissionen genomföra koncernbidrag med av-

dragsrätt till dotterbolaget. Koncernbidrag med avdragsrätt är i detta fall genomförbart en-

ligt huvudregeln eftersom dotterbolaget varit helägt av moderbolaget under båda aktiebola-

gens hela beskattningsår. I det fall ett dotterbolag bildas genom den partiella fissionen och 

moderbolaget äger mer än 90 procent av andelarna i det nybildade dotterbolaget kan mo-

derbolaget omedelbart efter en partiell fission genomföra ett koncernbidrag med avdrags-

rätt enligt undantagsregeln. Detta beror på att det nybildade bolaget varit helägt av moder-

bolaget sedan det började bedriva verksamhet av något slag. Om en partiell fission däremot 

genomförs till ett befintligt dotterbolag som inte varit helägt under ett helt beskattningsår 

kan moderbolaget inte genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt till nämnda dotterbo-

lag. Detta följer av villkoret som stadgar att dotterbolaget varit helägt av moderbolaget un-

der båda aktiebolagens hela beskattningsår inte är uppfyllt.  

Om moderbolaget förvärvar ett dotterbolag eller genomför en partiell fission till ett förvär-

vat dotterbolag kan koncernbidragsspärren i vissa fall förhindra moderbolaget från att ge-

nomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt. Koncernbidragsspärren inträder dock endast 
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om det förvärvade dotterbolaget är ett underskottsbolag, vilket innebär att det finns spa-

rade underskott i bolaget. Om detta är fallet ska det förvärvade dotterbolaget inte ta upp 

koncernbidrag från moderbolaget till beskattning. Detta leder till att moderbolaget inte får 

göra avdrag för ett koncernbidrag som lämnats till det aktuella dotterbolaget. Denna situat-

ion kan inte uppstå i det fall ett moderbolag bildar ett nytt bolag eftersom det i den situat-

ionen inte kan föreligga något underskott i dotterbolaget. 
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5 Analys 

5.1 Föreligger några skillnader? 

För att ett moderbolag ska få genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt till ett dotter-

bolag krävs att samtliga villkor i 35 kapitlet i IL avseende avdragsrätten är uppfyllda. Vid en 

jämförelse mellan de tre valda omstruktureringsmetoderna kan det konstateras att de flesta 

villkoren inte ger upphov till någon skillnad avseende moderbolagets möjligheter att ge-

nomföra koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget. Ett villkor ger dock upphov till 

en skillnad avseende moderbolagets möjlighet att genomföra koncernbidrag med avdrags-

rätt till ett dotterbolag. 

5.2 Hur uppstår skillnaden? 

Vad gäller skillnaden mellan de olika omstruktureringsmetoderna är den kopplad till villko-

ret som stadgar att dotterbolaget ska vara helägt av moderbolaget under båda bolagens hela 

beskattningsår eller sedan dotterbolaget började bedriva verksamhet av något slag.292 Hu-

vudregeln är att dotterbolaget ska vara helägt av moderbolaget under både dotterbolagets 

och moderbolagets hela beskattningsår. Om detta var den enda regeln som fanns tillgänglig 

för aktiebolagen skulle löpande omstruktureringar försvåras eftersom moderbolag då alltid 

skulle vara tvungna att äga ett dotterbolag under ett helt beskattningsår innan koncernbi-

drag med avdragsrätt skulle kunna ske. Undantagsregeln innebär att moderbolag kan ge-

nomföra omstruktureringar under beskattningsåret och ha möjlighet att genomföra kon-

cernbidrag med avdragsrätt till dotterbolag som inte bedrivit verksamhet tidigare.  

När ett moderbolag väljer att omstrukturera sin verksamhet genom att förvärva ett dotter-

bolag kan två situationer uppstå till följd av det aktuella villkoret.293 Den första situationen 

är att moderbolaget omedelbart efter förvärvet kan genomföra koncernbidrag med av-

dragsrätt till dotterbolaget enligt undantagsregeln. Den andra situationen är att moderbola-

get måste avvakta tills dotterbolaget varit helägt under båda aktiebolagens hela beskatt-

ningsår för att kunna genomföra koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget. Den 

första situationen uppstår då moderbolaget förvärvar ett aktiebolag som inte bedrivit verk-

samhet tidigare, ett så kallat lagerbolag. I detta fall är det inte viktigt när dotterbolaget bör-

                                                
292 Se ovan 4.2 Skillnader avseende koncernbidragsrätten mellan de olika omstruktureringsmetoderna, s. 51. 

293 Se ovan 4.1.1 Koncernbidrag vid förvärv av aktiebolag, s. 42. 
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jar bedriva verksamhet, det kan ske omedelbart eller om några år. Detta beror på att dot-

terbolaget har varit ägt av moderbolaget sedan det började bedriva verksamhet av något 

slag. Den andra situationen uppstår då moderbolaget förvärvar ett bolag som har bedrivit 

verksamhet tidigare. I detta fall krävs att äganderätten består under både moderbolagets 

och dotterbolagets hela beskattningsår. Detta innebär att om dotterbolaget förvärvas i mit-

ten på året kan inte koncernbidrag genomföras förrän vid utgången av år två.  

Om ett moderbolag istället väljer att bilda ett nytt dotterbolag enligt reglerna i ABL kan 

endast en situation uppstå.294 Moderbolaget kan i detta fall omedelbart efter nybildandet 

genomföra koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget, enligt undantagsregeln. Detta 

beror på att ett nybildat dotterbolag rimligtvis inte kan ha bedrivit någon verksamhet tidi-

gare. För att moderbolaget ska kunna genomföra ett koncernbidrag till det nybildade dot-

terbolaget krävs dock att moderbolaget äger mer än 90 procent av andelarna i dotterbola-

get.  

I det fall ett moderbolag väljer att genomföra en partiell fission inom koncernen har mo-

derbolaget två val, endera kan moderbolaget genomföra den partiella fissionen till ett be-

fintligt dotterbolag eller så kan moderbolaget genomföra den partiella fissionen till ett ny-

bildat dotterbolag.295 Om moderbolaget genomför en partiell fission till ett befintligt dot-

terbolag kan två situationer uppstå. Den ena är att moderbolaget omedelbart kan genom-

föra ett koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget. Den andra är att moderbolaget 

måste äga dotterbolaget under ett helt beskattningsår innan moderbolaget kan genomföra 

ett koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget. Den första situationen uppstår då det 

befintliga dotterbolaget varit helägt av moderbolaget under minst ett helt gemensamt be-

skattningsår enligt huvudregeln. Den andra situationen blir aktuell om moderbolaget nylig-

en förvärvat dotterbolaget och dotterbolaget därmed inte varit helägt under båda bolagens 

hela beskattningsår.  

Om moderbolaget istället väljer att genomföra en partiell fission till ett dotterbolag som 

inte anses vara bildat förrän den partiella fissionen ägt rum kan bara en situation bli aktuell. 

Moderbolaget kommer i denna situation kunna genomföra koncernbidrag med avdragsrätt 

till det, genom den partiella fissionen, nybildade dotterbolaget genast efter bildandet. I lik-

het med då ett moderbolag väljer att bilda ett nytt dotterbolag grundar sig detta på att dot-

                                                
294 Se ovan 4.1.2 Koncernbidrag vid bildande av dotterbolag, s. 46. 

295 Se ovan 4.1.3 Koncernbidrag vid partiell fission, s. 49. 



 

 
56 

terbolaget i denna situation har varit helägt av moderbolaget sedan det började bedriva 

verksamhet av något slag. 

Under utredningen av rättsläget kan det konstateras att skillnaderna inte nödvändigtvis är 

kopplade till omstruktureringsmetoderna i sig själva. Istället verkar det som att det är egen-

skaper hos dotterbolaget som avgör huruvida det är möjligt att genomföra ett koncernbi-

drag med avdragsrätt eller inte. Detta grundas det aktuella villkoret appliceras på samma 

sätt på alla tre omstruktureringsmetoderna och ger upphov till skillnader mellan dem, men 

villkoret ger också upphov till skillnader inom samma omstruktureringsmetod. 

Dotterbolaget måste alltid varit helägt av moderbolaget under ett helt beskattningsår, oav-

sett vilken omstruktureringsmetod som villkoret tillämpas på. Om moderbolaget förvärvar 

ett dotterbolag som har bedrivit verksamhet tidigare, som externt bolag eller som koncern-

bolag, måste dotterbolaget varit helägt under båda aktiebolagens hela beskattningsår för att 

koncernbidrag med avdragsrätt ska kunna genomföras. Ettårsregeln tillämpas också på ett 

koncernbolag som moderbolaget har ägt till 80 procent i flera år och under det aktuella be-

skattningsåret förvärvar ytterligare elva procent.  

Undantaget från ettårsregeln är endast tillämpligt då dotterbolaget inte tidigare bedrivit nå-

gon verksamhet. Med andra ord är undantaget endast tillämpligt på nybildade bolag eller 

förvärvade så kallade lagerbolag.296 När det handlar om ett nybildat bolag spelar det ingen 

roll för tillämpligheten av undantaget om bolaget blivit nybildat genom en partiell fission 

eller enbart enligt reglerna i ABL. Under förutsättning att lagerbolaget varit vilande och inte 

bedrivit någon verksamhet under tidigare år är undantagsregeln applicerbar, vilket innebär 

att moderbolaget kan genomföra koncernbidrag med avdragsrätt omedelbart efter förvär-

vet. 

5.3 Strider skillnaden mot etableringsfriheten? 

Då etableringsfriheten innebär att Sverige inte får förhindra svenska bolag från att etablera 

sig utomlands eller göra det svårt för bolag från andra EES-stater att etablera sig i Sverige, 

genom att tillämpa speciella regler på de utländska bolagen, ska reglerna om koncernbidrag 

tillämpas på samma sätt på svenska aktiebolag som på utländska bolag.297  

                                                
296 Se ovan 3.4 Koncernbidrag mellan moderbolag och dotterbolag, s. 33. 

297 Se ovan 1.5 Etableringsfrihet, en EU-rättslig princip, s. 7. 
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Villkoret avseende vid vilken tidpunkt ett moderbolag kan genomföra ett koncernbidrag 

med avdragsrätt till ett dotterbolag tillämpas på samma sätt oavsett vart moderbolaget och 

dotterbolaget har sin hemvist. Det föreligger ingen skillnad avseende hur länge ägandet av 

mer än 90 procent av aktierna i dotterbolaget måste bestått innan moderbolaget kan ge-

nomföra koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget.298 Oavsett om dotterbolaget är 

svenskt eller utländskt måste ägandet bestå under båda aktiebolagens hela beskattningsår 

för att ett moderbolag ska kunna genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt till ett dot-

terbolag som tidigare bedrivit verksamhet. Undantagsregeln från ettårsregeln tillämpas även 

den på samma sätt för svenska nybildade dotterbolag och lagerbolag som för utländska ny-

bildade dotterbolag och deras fasta driftställen i Sverige. Detta grundas på att det inte före-

ligger något krav angående vart dotterbolaget ska ha börjat bedriva verksamhet.299 Denna 

utredning visar att villkoret som kräver att moderbolaget har ägt mer än 90 procent av dot-

terbolaget under hela dotterbolagets och moderbolagets beskattningsår eller sedan dotter-

bolaget började bedriva verksamhet av något slag inte strider mot etableringsfriheten.  

Eftersom det krävs att dotterbolag från andra EES-stater är skattskyldiga i Sverige för att 

koncernbidragsreglerna ska kunna tillämpas, kan det dock ifrågasättas om villkoren avse-

ende avdragsrätt för ett moderbolag som genomför koncernbidrag till utländska dotterbo-

lag överhuvudtaget överensstämmer med etableringsfriheten. Detta grundas på att villkoret 

att dotterbolaget ska vara skattskyldigt i Sverige kan upplevas som ett hinder för moderbo-

lag som väljer mellan att omstrukturera sin verksamhet i Sverige eller i en annan EES-stat. 

Eftersom dotterbolaget ändå måste vara skattskyldigt i Sverige kanske det är lättare att bilda 

ett dotterbolag här än i en annan EES-stat? Villkoret som kräver att båda aktiebolagen är 

skattskyldiga i Sverige kan även hindra moderbolag från andra EES-stater från att etablera 

dotterbolag i Sverige. Detta beror på att moderbolaget förmodligen inte är skattskyldigt i 

Sverige och att det svenska dotterbolaget därmed inte kan utnyttja möjligheten att genom-

föra koncernbidrag med avdragsrätt till moderbolaget i en annan EES-stat.300 Därmed kan 

villkoret bidraga till att svenska moderbolag etablerar dotterbolag i Sverige istället för på 

den inre marknaden och att moderbolag från andra EES-stater väljer att inte etablera sig i 

Sverige. Om så är fallet skulle villkoret om skattskyldighet i Sverige strida mot etablerings-

friheten.  

                                                
298 Se ovan 3.4 Koncernbidrag mellan moderbolag och dotterbolag, s. 33. 

299 Se 35 kap. 3 § 3 p. IL. 

300 Se 35 kap. 2 a § IL som kan omfatta ett utländskt dotterbolag eller ett utländskt moderbolag. 



 

 
58 

Detta villkor hindrar en koncern från att tillämpa de svenska reglerna om koncernbidrag 

överhuvudtaget i ett fall där ett utländskt moderbolag eller dotterbolag saknar ett fast drift-

ställe i Sverige. Det kan därför ifrågasättas om villkoret att dotterbolaget ska vara helägt av 

moderbolaget under båda bolagens hela beskattningsår eller sedan dotterbolaget började 

bedriva verksamhet av något slag tillämpas på samma sätt på både svenska och utländska 

dotterbolag inom EES. 

Sveriges regering är av den åsikten att de svenska reglerna inte strider mot etableringsfrihet-

en till följd av EU-domstolens avgörande i AA OY. HFD å sin sida har tolkat AA OY som 

att de svenska reglerna strider mot etableringsfriheten i vissa fall, nämligen då det rör sig 

om definitiva förluster hos det utländska dotterbolaget inom EES. Skatteverket har rättat 

sig efter HFD:s avgöranden och därmed tolkat AA OY och Marks & Spencer som att av-

drag för koncernbidrag ska tillåtas trots att dotterbolaget från en annan EES-stat inte är 

skattskyldigt i Sverige. Men endast då det handlar om en definitiv förlust hos dotterbolag i 

andra EES-stater.301  

Då det även vid omstruktureringar kan finnas ett behov av att genomföra koncernbidrag 

med avdragsrätt till ett utländskt dotterbolag inom EES bör reglerna ses över för att säker-

ställa att Sveriges regler om koncernbidrag inte förhindrar eller försvårar för svenska mo-

derbolag att etablera sig utomlands. I ett sådant fall skulle det eventuellt vara möjligt att 

istället för ett förbud införa en regel som stadgar att ett koncernbidrag som lämnats till ett 

utländskt dotterbolag inom EES som inte är skattskyldigt i Sverige och som dragits av hos 

det svenska moderbolaget ska återföras till beskattning i Sverige senast efter fem år. Då har 

moderbolaget kunnat skicka en eventuell vinst till ett dotterbolag i en annan EES-stat som 

var i behov av pengar till kassan, en ny maskin och så vidare, moderbolaget har fått skjuta 

upp vinsten och Sverige kan ändå beskatta vinsten i slutändan. Regeln skulle kunna jämfö-

ras med reglerna angående periodiseringsfonder, men värdet ligger hos dotterbolaget i fem 

år istället för som obeskattade reserver hos moderbolaget.302  

                                                
301 Se ovan 3.5 Avdragsrätt för koncernbidrag, s. 38-39. 

302 Jmf. 30 kap. IL, periodiseringsfonder. 
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5.4 Sammanfattning skillnader mellan omstruktureringsme-

toder 

I vissa fall är det möjligt för ett moderbolag att omedelbart efter en omstrukturering ge-

nomföra ett koncernbidrag till ett dotterbolag med avdragsrätt. Detta förutsätter dock att 

moderbolaget äger mer än 90 procent av andelarna i dotterbolaget samt att de övriga villko-

ren för avdragsrätt är uppfyllda. I andra fall krävs det dessutom att moderbolaget har ägt 

mer än 90 procent av andelarna i dotterbolaget under båda bolagens hela beskattningsår. 

Denna skillnad beror dock inte på skillnader mellan de olika omstruktureringsmetoderna 

utan på huruvida dotterbolaget i fråga tidigare har bedrivit verksamhet.  

Om ett förvärvat dotterbolag inte har bedrivit någon verksamhet tidigare eller om moder-

bolaget bildar ett nytt dotterbolag kan koncernbidrag med avdragsrätt genomföras omedel-

bart. Om ett förvärvat dotterbolag däremot har bedrivit verksamhet tidigare och det inte 

har varit helägt av moderbolaget under båda bolagens hela beskattningsår kan koncernbi-

drag med avdragsrätt inte genomföras.  

Denna regel verkar gälla på samma sätt för både svenska bolag och för bolag etablerade i 

en annan EES-stat. Detta skulle därmed innebära att skillnaden i behandling inte strider 

mot etableringsfriheten. Eftersom det krävs att ett utländskt dotterbolag är skattskyldigt i 

Sverige kan det dock ifrågasättas om villkoren avseende avdragsrätten är i enlighet med 

etableringsfriheten. Detta följer av att inget av villkoren kan tillämpas på ett utländskt dot-

terbolag från en annan EES-stat om det inte är skattskyldigt i Sverige. Villkoret om svensk 

skattskyldighet för det utländska dotterbolaget kan upplevas som ett hinder för svenska 

moderbolag att etablera dotterbolag i andra EES-stater. Detta grundas på att det kan upp-

levas vara enklare för moderbolaget att förvärva eller starta upp ett nytt dotterbolag i Sve-

rige än i andra EES-stater då det utländska dotterbolaget ändå måste etablera ett fast drift-

ställe i Sverige. Detta kan vara mer tidskrävande och mer kostsamt än att förvärva eller 

starta upp ett nytt dotterbolag i Sverige direkt. Villkoret avseende svensk skattskyldighet för 

båda aktiebolagen kan även försvåra för moderbolag inom EES att etablera dotterbolag i 

Sverige. Detta på grund av att moderbolaget förmodligen inte är skattskyldigt i Sverige och 

dotterbolaget därmed inte kan genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt till moderbo-

laget i den andra EES-staten. På grund av dessa omständigheter bör de svenska reglerna ses 

över för att säkerställa att de inte strider mot etableringsfriheten. Istället för att ha ett för-

bud mot koncernbidrag med avdrag skulle det vara möjligt att införa en regel som är jäm-
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förbar med reglerna om periodiseringsfonder. Det svenska moderbolaget kan då göra av-

drag för ett lämnat koncernbidrag trots att det utländska dotterbolaget inom EES inte är 

skattskyldigt i Sverige, men avdraget måste återföras till beskattning i Sverige efter fem år. 

Med en sådan regel skulle moderbolaget kunna minska skatten temporärt och dotterbolaget 

skulle kunna erhålla en värdeöverföring utan att Sverige förlorar rätten att beskatta koncer-

nen.  
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6 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida det föreligger några skillnader avseende 

möjligheten för ett moderbolag att genomföra koncernbidrag med avdragsrätt då moderbo-

laget väljer att omstrukturera sin verksamhet genom att förvärva ett befintligt bolag, bilda 

ett nytt dotterbolag eller att genomföra en partiell fission, i Sverige eller i en annan EES-

stat, samt utreda huruvida eventuella skillnader avseende avdragsrätten strider mot etable-

ringsfriheten. 

Reglerna som styr ett moderbolags möjlighet att genomföra ett koncernbidrag med av-

dragsrätt till ett dotterbolag återfinns i 35 kapitlet i IL. De flesta villkoren som styr huruvida 

ett moderbolag kan genomföra koncernbidrag med avdragsrätt till ett dotterbolag eller inte 

ger inte upphov till någon skillnad avseende moderbolagets avdragsrätt mellan de olika om-

struktureringsmetoderna. Det finns dock ett villkor som ger upphov till en stor skillnad 

med hänsyn till vilken omstruktureringsmetod som valts. Detta villkor är att dotterbolaget 

måste vara helägt av moderbolaget under båda bolagens hela beskattningsår eller sedan dot-

terbolaget började bedriva verksamhet av något slag. Beroende på vilken omstrukturering-

smetod ett moderbolag väljer uppstår det skillnader i rätten att genomföra koncernbidrag 

med avdragsrätt. I vissa fall är det möjligt för moderbolaget att genomföra koncernbidrag 

med avdragsrätt omedelbart efter omstruktureringen medan det i andra fall krävs en viss 

väntetid. Dessa skillnader uppstår dock även inom samma omstruktureringsmetod.  

Att skillnader avseende rätten att genomföra koncernbidrag med avdragsrätt uppstår även 

inom samma omstruktureringsmetod innebär att orsaken till skillnaden inte beror på skill-

nader mellan omstruktureringsmetoderna. Istället torde skillnaden bero på skillnader avse-

ende de aktuella dotterbolagens eventuella verksamhet. Om dotterbolaget har bedrivit 

verksamhet tidigare kan moderbolaget inte genomföra ett koncernbidrag med avdragsrätt 

till dotterbolaget innan dotterbolaget varit helägt av moderbolaget under båda aktiebola-

gens hela beskattningsår. I det fall ett dotterbolag inte tidigare har bedrivit verksamhet kan 

moderbolaget genomföra koncernbidrag med avdragsrätt till dotterbolaget omedelbart efter 

att moderbolaget erhållit ett ägande på över 90 procent av aktierna i dotterbolaget genom 

förvärv, bildande eller en partiell fission. 

Detta villkor verkar tillämpas på samma sätt på både svenska och utländska dotterbolag 

inom EES. För att kunna tillämpa detta villkor på ett dotterbolag från en annan EES-stat 

krävs dock att dotterbolaget har etablerat ett fast driftställe i Sverige enligt 35 kap. 2 a § IL. 
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Villkoret som stadgar att ett dotterbolag från en annan EES-stat ska vara skattskyldigt i 

Sverige kan strida mot etableringsfriheten. Detta beror på att villkoret kan göra det mindre 

attraktivt för moderbolag att etablera dotterbolag utomlands jämfört med i Sverige. Ef-

tersom dotterbolaget i sin tur måste etablera ett fast driftställe i Sverige innan ett koncern-

bidrag kan ges är det möjligt att svenska moderbolag upplever villkoret på svensk skattskyl-

dighet som ett hinder mot att förvärva eller bilda ett dotterbolag i en annan EES-stat. Vill-

koret avseende svensk skattskyldighet kan även förhindra moderbolag från andra EES-

stater från att etablera dotterbolag i Sverige. Detta grundas på att dotterbolaget inte kan ge-

nomföra koncernbidrag med avdragsrätt till moderbolaget eftersom moderbolaget förmod-

ligen inte är skattskyldigt i Sverige.  

Enligt EU-domstolens avgöranden i bland andra Marks & Spencer och AA OY kan nat-

ionella regler som strider mot etableringsfriheten rättfärdigas om vissa villkor är uppfyllda. 

Syftet med denna masteruppsats går dock inte längre än att utreda huruvida det föreligger 

några skillnader för moderbolaget avseende dess möjligheter att genomföra koncernbidrag 

med avdragsrätt till dotterbolag som uppkommit genom olika omstruktureringsmetoder i 

Sverige eller inom en annan EES-stat samt huruvida eventuella skillnader strider mot eta-

bleringsfriheten. Därför stannar masteruppsatsen vid att konstatera att de svenska reglerna 

eventuellt strider mot etableringsfriheten. Frågan huruvida de svenska reglerna om kon-

cernbidrag kan rättfärdigas med hänsyn till etableringsfriheten lämnas därmed därhän, men 

skulle mycket väl kunna tas upp i något annat sammanhang.  

Om hänsyn tas enbart till villkoret som stadgar att dotterbolaget ska vara helägt av moder-

bolaget under båda aktiebolagens hela beskattningsår eller sedan dotterbolaget började bed-

riva verksamhet av något slag innan ett moderbolag kan genomföra ett koncernbidrag med 

avdragsrätt för moderbolaget kan det konstateras att villkoret tillämpas på samma sätt för 

både svenska dotterbolag och dotterbolag från andra EES-stater. Då detta villkor i sig självt 

inte utgör något hinder för svenska moderbolag att etablera dotterbolag i andra EES-stater 

eller försvårar för moderbolag från andra EES-stater att etablera dotterbolag i Sverige kan 

detta villkor inte anses strida mot etableringsfriheten.  
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