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Sammanfattning 

De svenska koncernbidragsreglerna innebär att koncernbidrag får ske när moderbo-

lag innehar mer än 90 procent av andelarna i ett bolag. Avdragsrätt för koncernbidrag 

föreligger när vissa kriterier är uppfyllda, bland annat att mottagaren av koncernbi-

draget inte får anses ha hemvist utanför EES. I OECD:s modellavtal finns en icke-

diskrimineringsklausul som förbjuder diskriminering på olika grunder. Frågan upp-

kommer huruvida koncernbidrag med skattemässig verkan är förenligt med ickedis-

krimineringsklausulen. I koncernbidragssituationer kan flera skatteavtal bli tillämpli-

ga, därmed utreds det även i uppsatsen huruvida klausulen kan användas när flera 

skatteavtal är tillämpliga. Rättsläget när koncernbidrag med skattemässig verkan ska 

utföras, med bolag utanför EES, är relativt oklart. HFD:s ställning i praxis tyder på 

att ickediskrimineringsklausulen är tillämplig vid koncernbidrag när bolag utanför 

EES är del i koncernen. För att ickediskrimineringsklausulen ska vara tillämplig mås-

te det föreligga en diskriminerande situation och bolagen ska vara i ”jämförbar situa-

tion”. Det innebär bland annat att bolagen ska anses ha samma hemvist, vilket kan 

vara svårt att uppfylla. 

Uppsatsförfattaren anser att det är förenligt med ickediskrimineringsklausulen att ut-

föra koncernbidrag med skattemässig verkan till bolag utanför EES. Det föreligger 

en diskriminerande situation och bolagen anses ha samma hemvist. Dock anser upp-

satsförfattaren att kravet på att bolagen ska ha samma hemvist är strikt och att det 

medför att kriterier som nationalitet och hemvist får en ickediskriminerande status. 

Vidare anser uppsatsförfattaren att klausulen kan användas när flera skatteavtal är till-

lämpliga eftersom det anges i kommentarerna till OECD:s modellavtal och hänsyn 

ska ges till modellavtalet när ett skatteavtal är utformat efter modellavtalet. 
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Abstract 

The Swedish group contribution rules entails that group contribution is only allowed when 

the parent company owns more than 90 percent in a company. To be able to deduct group 

contribution some conditions has to be fulfilled. One condition is that the receiver of the 

contribution shall not be a resident of a foreign state. The question that arises is whether 

group contribution with deductibility is consistent with the non-discrimination clause. In 

some group contribution situations several tax conventions can be applicable. Therefore, it 

is discussed if the non-discrimination clause can be applied in such situations. The rules re-

garding group contribution when companies outside the European economic area (EEA) 

are part of the group is unclear in case law. Case law seems to indicate that the non-

discrimination clause is applicable to the group even when a company outside the EEA is a 

part of the group. However, for the non-discrimination clause to be applicable it has to be 

a discriminatory situation and the companies have to be in a “same circumstances”. The 

requirement of “same circumstances” seems difficult to fulfill, the requirement entails that 

the companies shall be residents of the same state.  

The author considers that group contribution to companies outside the EEA is compatible 

with the non-discrimination clause. There is a discriminatory situation for the companies 

and the companies are considered to be residents of the same state. However, the author 

considers that the requirement of residence is strict and it gives nationality and residence a 

non-discriminatory status. Furthermore, it is considered that the non-discrimination clause 

can be used when several tax conventions are applicable. Since it is stated in the comments 



 

 

to the OECD model tax convention and it is stated by the court that consideration should 

be given to the model tax convention. 
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

De svenska koncernbidragsreglerna stadgar huruvida koncerner får utföra koncernbidrag 

mellan bolag och i vilka situationer det får göras.1 Koncernbidragsreglerna innebär att ett 

moderbolag som innehar mer än 90 procent av andelarna i ett bolag kan utföra koncernbi-

drag om vissa förutsättningar är uppfyllda.2 Koncernbidragsreglerna anger även när av-

dragsrätt för koncernbidrag föreligger.3 Om kriterierna gällande koncernbidrag och av-

dragsrätt är uppfyllda innebär det att bidraget får dras av hos givaren och tas upp hos mot-

tagaren.4 De svenska koncernbidragsreglerna reglerar att koncernbidrag inte medges när 

mottagaren anses, enligt skatteavtal, ha hemvist i en utländsk stat.5 Det gäller dock inte för 

ett utländskt bolag som är hemmahörande inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-

det (EES). Det utländska bolaget anses då motsvara ett svenskt bolag och bolaget ska be-

handlas som ett svenskt bolag.6 Detta gäller enbart för bolag inom EES, frågan uppkom-

mer därmed hur det blir när bolaget är hemmahörande utanför EES.  

Det är oklart om det är tillåtet att ge koncernbidrag då svenska aktiebolag och bolag utan-

för EES ingår i samma koncern. I RÅ 1993 ref 91 I fastställde Högsta Förvaltningsdomsto-

len (HFD) att koncernbidrag mellan två svenska systerbolag med ett moderbolag i USA 

skulle godkännas. Domstolen kom dock kom fram till ett motsatt beslut i RÅ 1993 ref 91 

II, vilket gör att rättsläget är tämligen oklart. Det leder till en nackdel för internationella 

koncerner som har bolag utanför EES om koncernbidrag med skattemässig verkan inte 

medges. Om bidrag med skattemässig verkan inte medges leder det till att det beskatt-

ningsbara underlaget blir större vilket leder till en högre beskattning. Koncerner med bolag 

utanför EES får då en mindre fördelaktig beskattning än de koncerner som inte har ut-

ländskt ägande eller som har utländskt ägande inom EES. Att koncerner med utländskt 

ägande blir föremål för en mindre fördelaktig beskattning kan leda till att internationella 

koncerner, där bolag utanför EES är del i, väljer att inte etablera sig i Sverige. Det kan även 

leda till att svenska bolag väljer att inte starta bolag eller fasta driftställen utanför EES. Vil-

                                                 
1 35 kap. 1-4 §§ Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). 

2 35 kap. 2-3 §§ IL.  

3 35 kap. 2-4 §§ IL. 

4 35 kap. 1 § IL. 

5 35 kap. 3 § p. 4 IL.  

6 35 kap. 2a § IL.  
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ket leder i sin tur att Sverige får mindre skatteintäkter. Koncernbidragsreglerna kan uppfat-

tas som diskriminerande när de enbart är tillämpliga inom EES. Det tyder på att en föränd-

ring av reglerna är behövlig. I de flesta skatteavtal samt OECD:s modellavtal finns det 

ickediskrimineringsklausuler som innebär att bolag i de båda avtalsslutande staterna ska be-

handlas som nationella bolag i de avtalsslutande staterna.7  

Artikel 24, ickediskrimineringsklausulen, innehåller följande; 

“1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation 

or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected 

requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to 

residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also 

apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.  

2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting 

State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the 

taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances, in 

particular with respect to residence, are or may be subjected.  

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other 

Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enter-

prises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a 

Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and 

reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own 

residents.  

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragraph 4 of 

Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to 

a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such en-

terprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned 

State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting 

State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the 

same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.  

                                                 
7 Artikel 24 Organisation for Economic Co-operation and development model tax convention on income and 

capital (OECD:s modellavtal). 
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Äger Äger 

Koncernbidrag 

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or 

indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-

mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome 

than the taxation and connected” 

Därmed utreds det i uppsatsen om koncernbidrag med skattemässig verkan kan utföras ge-

nom en tillämpning av ickediskrimineringsklausulen i artikel 24 i OECD:s modellavtal. I 

vissa koncerner kan även situationen uppkomma då flera skatteavtal blir tillämpliga samti-

digt. Exempelvis situationer när ett moderbolag äger två dotterbolag i olika länder som i sin 

tur gemensamt äger två dotterdotterbolag som ska utföra koncernbidrag.8  I en sådan situa-

tion blir flera skatteavtal tillämpliga och frågan som uppkommer är huruvida det är möjligt 

att tillämpa ickediskrimineringsklausulen när flera skatteavtal är tillämpliga. Det blir ett 

problem för bolagen eftersom en sådan situation kan leda till att klausulen inte blir tillämp-

lig och därmed kan koncernbidrag med skattemässig verkan inte utföras. En sådan situation 

leder även till en mindre förmånlig beskattning eftersom koncernbidrag med skattemässig 

verkan inte kan utföras. 

1.2 Syfte  

Uppsatsens första delsyfte är att utreda huruvida det är förenligt med ickediskriminerings-

klausulen i OECD:s modellavtal att utföra koncernbidrag med skattemässig verkan när bo-

lag utanför EES utgör en del av koncernen. När bolag utanför EES är del av koncernen 

kan det även uppstå situationer där fler än ett skatteavtal är tillämpligt. Uppsatsens andra 

delsyfte är därför att undersöka huruvida ickediskrimineringsklausulen kan användas när 

flera skatteavtal är tillämpliga. 

För att besvara syftets första delfråga utreds tre situationer; 

Situation ett. Ett svenskt moderbolag äger ett utländskt bolag som i sin tur äger ett svenskt 

bolag. De två svenska bolagen vill utföra koncernbidrag med skattemässig verkan.9 

 

 

 

                                                 
8 RÅ 1993 ref 91 II. 

9 Se nedan i avsnitt 2.6.2. 

Moderbolag Utländskt 
bolag 

Svenskt    
dotterbolag 
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Koncernbidrag 

Äger Äger 

Äger Koncernbidrag 

Situation två. Två svenska systerbolag ägs av ett gemensamt utländskt moderbolag. Syster-

bolagen vill utföra koncernbidrag med skattemässig verkan sinsemellan.10  

 

 

 

 

 

Situation tre. Ett utländskt moderbolag har ett fast driftställe beläget i Sverige och har även 

ett svenskt dotterbolag. Det fasta driftstället och det svenska dotterbolaget vill utföra kon-

cernbidrag med skattemässig verkan.11  

 

 

 

1.3 Avgränsning 

De svenska koncernbidragsreglerna i 35 kap. IL redogörs för, dock studeras inte 35a kap. 

IL eftersom det inte är av relevans för syftet. 35 a kap. IL reglerar moderbolagens rätt att 

göra avdrag för slutlig förlust hos ett helägt utländskt dotterbolag. Uppsatsen syftet är att 

utreda om avdragsrätt för koncernbidrag föreligger när bolag utanför EES utgör en del av 

koncernen. Därmed blir 35 a kap. IL inte tillämplig då koncernavdrags situationer inte be-

rörs i uppsatsen. EU-rätt diskuteras inte i uppsatsen eftersom situationer utanför EES en-

bart utreds och därmed blir EU-rätten inte tillämplig då principerna som härrör från EU-

rätten inte kan appliceras på bolag som har hemvist utanför EU. 

I uppsatsen utreds enbart ickediskrimineringsklausulen i OECD:s modellavtal och inte en-

skilda skatteavtal. Ett flertal länder har tillträtt OECD och följer utformningen av mo-

dellavtalet i ländernas egna skatteavtal.12 Även de länder som inte tillträder OECD kan an-

                                                 
10 Se nedan i avsnitt 2.6.3. 

11 Se nedan i avsnitt 2.6.4. 

12 http://www.oecd.org/about/membersandpartners/, hämtad 2013-03-30. 

Utländskt 
moderbolag 

Svenskt   
dotterbolag 

Svenskt   
dotterbolag 

Utländskt 
moderbolag 

Fast      
driftställe 

Svenskt    
dotterbolag 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/


  

 
11 

sluta sig till FN:s modellavtal.13 FN:s modellavtal är liknande OECD:s modellavtal eftersom 

FN utgick från OECD:s modellavtal vid utformningen av FN:s modellavtal,14 därmed stu-

deras inte enskilda skatteavtal. Rättskällevärdet för OECD:s modellavtal med kommentarer 

studeras eftersom det är av relevans för syftet att utreda vilken vikt som ska tilldelas 

OECD:s modellavtal med kommentarer vid tolkning av skatteavtal. Vid tolkning av mo-

dellavtalet används kommentarerna till modellavtalet. Wienkonventionen används inte vid 

tolkning av modellavtalet eftersom Wienkonventionen tillämpas enbart vid tolkning av en-

skilda skatteavtal. I praxis tas enbart omständigheterna som är relevanta för syftet upp och 

inte övriga frågor i målen. 

I uppsatsen tas det inte hänsyn till statslösa personer enligt artikel 24 ickediskriminerings-

klausulen i modellavtalet. Det eftersom de situationer som uppkommer i syftet inte berör 

statslösa personer och det faller därmed utanför syftet. När det i ickediskrimineringsklausu-

len diskuteras personer, medborgare eller individer avses det i uppsatsen bolag. När termen 

bolag nämns avses aktiebolag i enlighet 35 kap. 2 § IL och inte ekonomisk förening eller 

dylikt.  

För att utreda uppsatsens andra delsyfte tas enbart hänsyn till koncernsituationer där flera 

bolag är inblandade, inte enbart moder- och dotterbolags situationer. Situationerna som 

uppsatsen utgår ifrån har avgränsats till tre situationer, eftersom det inte finns utrymme i 

uppsatsen att utreda alla situationer samt då dessa situationer har diskuterats i förarbeten 

och praxis.15 Uppsatsen andra delsyfte uppkommer endast när flera bolag inom en koncern 

är inblandade. Därför utreds enbart situationer när flera bolag från olika länder utanför 

EES är del av koncernen eftersom det är då problematiken kring uppsatsens andra delsyfte 

uppstår. Uppsatsens andra delsyfte berör triangulära situationer och inte situationer gällan-

de mest gynnad nation. Mest gynnad nation innebär att förmåner som erbjuds ett land även 

ska tillskrivas ett annat land.16 I uppsatsen avses med triangulära situationer när flera bolag i 

olika stater är inblandade och det leder till att flera skatteavtal blir tillämpliga.17  

                                                 
13 United Nations Model double taxation convention between developed and developing countries, 

introduktion viii - ix. 

14 United Nations Model double taxation convention between developed and developing countries, 
introduktion vi.  

15 Proposition 2000:01/22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 74 och exempelvis RÅ 
1993 ref 91 I och II samt HFD mål nr 3130-11. 

16 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, upplaga 3, Studentlitteratur, Polen, 2012 s. 207-208.  

17 Se nedan RÅ 1993 ref 91 II i avsnitt 2.6.3.1. 
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1.4 Metod och material 

1.4.1 Övergripande metod och material  

Uppsatsen utgår ifrån en rättsdogmatisk metod där rättskällorna används i hierarkisk ord-

ning, där studeras lagtext, förarbeten, praxis och till viss del doktrin.18 Rättsdogmatiskme-

tod innebär att gällande rättsregler på de relevanta områdena beskrivs och att en kritisk ut-

redning av den gällande rätten görs.19  

De svenska koncernbidragsreglerna inom EES gällande att utföra koncernbidrag och av-

dragsrätt redogörs för genom en utredning av 35 kap. IL och relevanta förarbeten till de 

svenska koncernbidragsreglerna. Lag och förarbeten studeras för att utreda syftet med reg-

lerna och hur de ska användas. Koncernbidrag mellan svenska aktiebolag och bolag utanför 

EES studeras genom praxis. Praxis används för att undersöka HFD:s ställning till att utföra 

koncernbidrag när bolag utanför EES är del av koncernen. Urval av praxis sker genom de 

mål som berör koncernbidrag utanför EES och de mål som utreder ickediskriminerings-

klausulen. Situationerna som anges i syftet grundas på RÅ 1993 ref 91 I och II samt HFD 

mål 3130-11 eftersom dessa situationer förekommer bland koncerner. Praxis har även valts 

eftersom målen som tas upp i uppsatsen berörs i förarbeten till koncernbidragsreglerna.20 

Situation två har dock ändrats till viss del för att motsvara syftet med uppsatsen, därmed 

ändrades bolagens hemvist från inom EES till utanför EES. Resterande praxis har valts ge-

nom en sökning på ickediskrimineringsklausulen samt skatteavtal och de mål som diskute-

ras i förarbeten.21 RÅ 1987 ref 158 har valts eftersom målet diskuterar ickediskriminerings-

klausulen samt att det anges att målet kan tillämpas även när det gäller koncernbidrag.22 En 

kritisk granskning görs av praxis för att analysera de aspekter som har framkommit av må-

len samt för att undersöka möjligheterna till koncernbidrag med skattemässig verkan i de 

olika situationerna. Doktrin används till viss del för att redogöra för författares olika åsikter 

gällande om koncernbidrag med skattemässig verkan kan utföras när bolag utanför EES är 

del av koncernen. En kritisk granskning av materialet gällande koncernbidrag inom och 

utanför EES genomförs för att analysera de olika situationerna i syftet.  

                                                 
18 Peczenik Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritzes, Stockholm, 

1995 s.312-313. 

19 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, Svensk juristtidning, 2005, s. 249-250.  

20 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 74. 

21 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 74. 

22 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 73. 
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Artikel 24 i OECD:s modellavtal studeras dels för att redogöra för innehållet i artikeln och 

dels för att utreda hur artikeln ska tillämpas. För att tolka artikel 24 i modellavtalet utreds 

kommentarerna till artikeln. Kommentarerna studeras för att öka förståelsen hur ickedis-

krimineringsklausulen ska tillämpas samt för att undersöka syftet med klausulen. Doktrin 

studeras till viss del för att klargöra för vissa områden som kan anses, av uppsatsförfatta-

ren, vara oklara. 

För att utreda uppsatsens andra delsyfte, huruvida ickediskrimineringsklausulen kan använ-

das när flera skatteavtal blir tillämpliga, studeras praxis samt OECD:s kommentarer till 

modellavtalet. Praxis har valts genom de mål där flera bolag i olika länder är inblandade, ef-

tersom det är i dessa situationer flera skatteavtal kan bli tillämpliga samt de mål som disku-

terar ickediskrimineringsklausulen i skatteavtal. Kommentarerna till modellavtalet studeras 

även eftersom det i kommentarerna diskuteras triangulära situationer. Även doktrin redo-

görs för till viss del för att utreda författares åsikter gällande huruvida ickediskriminerings-

klausulen kan användas när flera skatteavtal är tillämpliga. 

En analys av materialet görs genomgående i uppsatsen, det som framkommer i uppsatsen 

granskas kritiskt och appliceras på situationerna i syftet. I analysen i avsnitt 5 sammanställs 

analyserna som framkommer i de olika avsnitten i uppsatsen och materialet som utreds i 

uppsatsen appliceras på situationerna i syftet. Materialet granskas kritiskt och baserat på det 

som framkommer i uppsatsen tar uppsatsförfattaren ställning till delfrågorna i syftet. Den 

första frågan i syftet är om det är förenligt med ickediskrimineringsklausulen att utföra 

koncernbidrag med skattemässig verkan när bolag utanför EES är del i koncernen. Den 

andra frågan är huruvida ickediskrimineringsklausulen kan användas när flera skatteavtal är 

tillämpliga. 

1.4.2 Rättskällevärdet för OECD:s modellavtal med kommentarer 

För att tolka artikel 24 i OECD:s modellavtal används kommentarerna som förklarar hur 

artiklarna i modellavtalet ska tillämpas. Det är dock oklart vilket rättskällevärde kommenta-

rerna till OECD:s modellavtal ska tillmätas. OECD har själva gjort ett uttalande om detta i 

introduktionen till modellavtalet. Där anges att eftersom kommentarerna har blivit utveck-

lade och antagna av experter utsedda av kommittén för skattefrågor av regeringarna i 

OECD:s medlemsstater så är de av särskild betydelse vid utvecklandet av internationell 

skatterätt.23 Denna uppfattning verkar tyda på att kommentarerna är av vikt vid tolkandet 

                                                 
23 OECD:s modellavtal introduktion, paragraf 29. 
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av skatteavtal, men det är enbart OECD:s egen uppfattning. För att utreda rättskällevärdet 

ska hänsyn även tas till vad som har angetts i praxis.  

I RÅ 1987 ref 162 hade skatteavtalet som var tillämpligt i målet utformats i enlighet med 

OECD:s modellavtal, HFD tog därför hänsyn till kommentarerna vid bedömningen i må-

let. I RÅ 1996 ref 84 angav HFD att för att avgöra målet skulle skatteavtalet studeras, det 

ska tolkas genom att fastställa avtalsparternas gemensamma avsikt. Utöver tolkningen som 

sker av Wienkonventionen är det även av vikt inom området för internationell beskattning 

att tillmäta särskild betydelse till OECD:s modellavtal och dess kommentarer. HFD stad-

gade att har en bestämmelse i ett avtal utformats i överensstämmelse med modellavtalet, 

bör det finnas skäl för att anta att parterna avsåg att uppnå det resultat som överensstäm-

mer med vad OECD har rekommenderat. Det framgick i målet att skatteavtalet till stor del 

hade baserats på OECD:s modellavtal. Det fanns dock inte vid avtalstillfället någon kom-

mentar som gav ledning i detta fall. Eftersom kommentaren gällande detta hade tillkommit 

efter avtalets ingående ansåg HFD att de saknade relevans för målet.  

RÅ 1987 ref 162 och RÅ 1996 ref 84 påvisar att domstolen ger OECD:s modellavtal och 

kommentarer viss rättskällevärde när skatteavtal har haft modellavtalet som utgångspunkt. 

Att modellavtalet och kommentarerna tillmäts betydelse har även påvisats i andra rättsfall.24 

Uppsatsförfattaren anser därför att vid bedömning av skatteavtal där parterna är medlem-

mar i OECD ska kommentarerna till modellavtalet tillmätas särskild betydelse.  

Ersson anför att modellavtalet och kommentarerna får ett visst rättskällevärde eftersom 

hänvisningar görs till OECD:s modellavtal i propositionen till skatteavtalen.25 Vogel anser 

att det finns en viss skyldighet (soft obligation) för medlemsstater att följa OECD:s mo-

dellavtal med kommentarer.26 Det anser Vogel eftersom medlemsstater kan ge reservationer 

mot artiklarnas utformning och anmärkningar till utformningen av kommentarerna.27 Om 

det inte finns en viss skyldighet att följa OECD:s modellavtal och kommentarer vore det 

                                                 
24 Se exempelvis RÅ 1991 not 228, RÅ 1993 not 667, RÅ 1995 not 68, RÅ 2001 ref 38 och RÅ 2001 ref 50.  

25 Ersson, Stefan, Skatteavtal och rättspraxis, IUR information, 2/3, 2007, s. 11.  

26 Vogel, Klaus, Klaus Vogel on double taxation conventions – a commentary to the OECD, UN and US Model Conven-
tions for the avoidance of double taxation of income and capital. With particular reference to German treaty practice, Kluwer 
law international, Boston, upplaga 3, 1997, s. 45.  

27 Vogel, Klaus, Klaus Vogel on double taxation conventions – a commentary to the OECD, UN and US Model Conven-
tions for the avoidance of double taxation of income and capital. With particular reference to German treaty practice, Kluwer 
law international, Boston, upplaga 3, 1997, s. 45.  
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inte nödvändigt att ha möjlighet att avge reservationer och anmärkningar.28 Dahlberg anser 

dock att som motargument till detta kan det anföras att medlemsstaterna endast rekom-

menderas att följa modellavtalet och kommentarerna.29 Dahlberg anser vidare att utgångs-

läget är att medlemsstaterna förväntas delta aktivt i utformningen av OECD:s modellavtal 

och kommentarer och därmed markeras deras ställning gällande avtalet.30 HFD har även 

tillmätt OECD:s kommentarer viss betydelse vid avtalstolkning när skatteavtalet är utfor-

mat enligt OECD,31 därmed anser uppsatsförfattaren att staterna bör följa avtal med dess 

kommentarer. Uppsatsförfattarens åsikt är att det föreligger en viss skyldighet att använda 

sig av kommentarerna vid en tolkning. Då medlemsstaterna i OECD kan komma med re-

servationer eller anmärkningar och då de antas delta aktivt i utformningen tyder det på att 

medlemsstaterna har varit en del i utformningen av avtalet. Uppsatsförfattaren anser att det 

inte är en obligatorisk skyldighet att följa avtalet och kommentarerna, utan en förväntning 

att följa reglerna. Vidare i uppsatsen anses OECD:s modellavtal med kommentarer tillmä-

tas viss betydelse när de avtalsslutande parterna utgått från modellavtalet. 

1.5 Disposition  

Uppsatsen inleds med en bakgrund till syftet, därefter redogörs det för uppsatsens syfte, 

metod och material samt avgränsningar i uppsatsen. Därefter sker en redogörelse för de 

svenska koncernbidragsreglerna inom EES som stadgas i 35 kap. IL. Där förklaras vem 

som kan vara givare och mottagare av ett koncernbidrag samt när avdragsrätt för koncern-

bidrag föreligger. I avsnitt 2.5 utreds koncernbidragsregler utanför EES där studeras förar-

beten där ett förslag har givits om att anpassa koncernbidragsreglerna till ickediskrimine-

ringsklausulen i ett skatteavtal. Vidare utreds praxis gällande koncernbidrag när ett bolag 

utanför EES är del i koncernen, där appliceras praxis på de olika situationerna som nämns i 

syftet. I avsnitt 3 studeras ickediskrimineringsklausulen i artikel 24 i OECD:s modellavtal, i 

avsnittet utreds innebörden och syftet med artikeln. Det utreds genom en tillämpning av 

                                                 
28 Vogel, Klaus, Klaus Vogel on double taxation conventions – a commentary to the OECD, UN and US Model Conven-

tions for the avoidance of double taxation of income and capital. With particular reference to German treaty practice, Kluwer 
law international, Boston, upplaga 3, 1997, s. 45.  

29 Dahlberg, Mattias, Svensk skatteavtalspolitik och utländska bolag basbolag: en studie av svensk skatteavtalspolitik i för-
hållande till utländska basbolag mot bakgrund av svensk intern internationell skatterätt, Iustus förlag, Uppsala, 2000, s. 
91. 

30 Dahlberg, Mattias, Svensk skatteavtalspolitik och utländska bolag basbolag: en studie av svensk skatteavtalspolitik i förhål-
lande till utländska basbolag mot bakgrund av svensk intern internationell skatterätt, Iustus förlag, Uppsala, 2000, s. 
91. 

31 RÅ 1996 ref 84. 
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artikeln, kommentarerna till OECD:s modellavtal och doktrin. I efterföljande avsnitt utreds 

situationen när en koncernbidragssituation uppkommer som medför att fler än ett skatteav-

tal blir tillämpligt. Frågan som uppkommer är huruvida ickediskrimineringsklausulen kan 

användas när flera skatteavtal är tillämpliga. För att utreda denna situation analyseras kom-

mentarerna till artikel 24 i OECD:s modellavtal samt praxis på området. Avslutningsvis 

presenteras en analys där de olika situationerna i syftet redogörs för. Det material som har 

framkommit i uppsatsen samt synpunkter, från uppsatsförfattaren, tillämpas på situationer-

na för att utreda syftet. I uppsatsens sista kapitel återfinns en slutsats där analysen samman-

fattas för att klargöra det som har framkommit i uppsatsen i förhållande till syftet. 
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2 De svenska koncernbidragsreglerna   

2.1 Koncernbidragsreglerna inom EES 

För att utreda uppsatsens första delfråga om koncernbidrag med skattemässig verkan kan 

ges till bolag utanför EES med en tillämpning av ickediskrimineringsklausulen måste de 

svenska koncernbidragsreglerna redogöras för. I avsnitt 2-2.5 utreds de svenska koncernbi-

dragsreglerna inom EES eftersom koncernbidragsreglerna i Sverige måste förklaras för att 

undersöka de regler som gäller för koncernbidrag och avdragsrätt. Därefter utreds kon-

cernbidrag mellan ett svenskt aktiebolag och ett bolag utanför EES. Det utreds för att un-

dersöka hur situationen blir när ett svenskt bolag vill utföra koncernbidrag med skattemäs-

sig verkan med ett bolag utanför EES. Praxis studeras för att klargöra vad HFD anser gäl-

lande koncernbidrag till bolag utanför EES samt vilka kriterier som måste vara uppfyllda 

för att kunna utföra koncernbidrag med skattemässig verkan. 

En koncern uppkommer i det fall ett aktiebolag innehar mer än hälften av rösterna för 

samtliga aktier eller andelar i det andra bolaget eller äger andelar/aktier i bolaget och har 

rätt att utse eller avsätta ledamöter i styrelsen. En annan situation då koncernförhållande 

kan uppstå är då aktiebolaget äger aktier eller andelar och har rätt att utöva ett bestämman-

de inflytande över den juridiska personen.32   

Koncernbidragsreglerna infördes år 1965 och syftet med reglerna är att skattebelastningen 

inte ska vara större för en koncern än om verksamheten hade bedrivits i ett bolag.33 Innan 

koncernbidragsreglerna infördes var bidrag mellan koncerner avdragsgilla om bidragen be-

stod av någon form av driftskostnad från det givande bolagets verksamhet.34 Syftet med 

koncernbidragsreglerna är att bolagen ska ges en möjlighet att utjämna resultatet inom kon-

cernen.35 Koncernbidragsreglerna innebär att om bidraget är avdragsgillt för givaren och 

skattepliktigt för mottagaren kan en kvittning av förluster och vinster i de båda bolagen ske 

som om bolagen bedrivit dess verksamhet i samma aktiebolag.36 Ett koncernbidrag ska tas 

upp hos mottagaren och dras av hos givaren, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Det ska 

inte avse ersättning som är en utgift för det givande bolaget avseende att förvärva och bi-

                                                 
32 1 kap. 11 § p. 1-4 Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). 

33 Proposition 2000/01:22 Anpassningar på företagsområdet till EG-fördraget m.m. s. 70-71.  

34 RÅ 64:47. 

35 Proposition 2000/01:22 Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 72. 

36 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Simon-Almendal, Teresa, In-
komstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, upplaga 13:1, Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 423. 
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behålla inkomster.37 Koncernbidraget ska vara en vederlagsfri värdeöverföring.38 Det finns 

dock inget krav att bidraget ska redovisas i resultaträkningen och inget krav uppställs heller 

gällande bidragets storlek.39 Koncernbidrag får skapa en förlust hos givaren, bidraget be-

hövs dock inte betalas kontant utan det räcker med att ett skuldförhållande uppkommer 

och redovisas.40 Det finns vissa omständigheter då ett bidrag får dras av hos givaren och tas 

upp hos mottagaren även om kriterierna inte är uppfyllda. Regeringen kan medge dispens 

för koncernbidrag i det fall bidraget lämnas från ett svenskt bolag till ett annat svenskt bo-

lag som är i intressegemenskap och om bidraget lämnas för en verksamhet som är av vä-

sentlig betydelse från en samhällsekonomisk synpunkt och om bidraget redovisas öppet.41 

Målet med beskattning av en koncern är att skattebelastningen inte ska vara högre än om 

hela koncernverksamheten bedrivs i ett och samma bolag.42 

2.2  Givare och mottagare av koncernbidrag inom EES 

Moderbolag avser ett bolag som äger mer än 90 procent av andelarna i ett svenskt aktiebo-

lag.43 Koncernbidrag får ges mellan moder- och dotterbolag, dotter- till moderbolag eller 

mellan två dotterbolag, härefter systerbolag.44 Vid tillämpningen av koncernbidragsreglerna 

ska ett utländskt bolag som är hemmahörande inom EES och som motsvarar ett svenskt 

bolag behandlas som ett svenskt bolag, om mottagaren av koncernbidraget är skattskyldig i 

Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget är hänförligt till.45 Både givaren 

och mottagaren ska beskattas i Sverige för näringsverksamheten som bidraget är hänförligt 

till och bidraget ska tas upp som inkomst i verksamheten.46 Det innebär att ett bolag med 

hemvist i en annan EES-stat, men som har fast driftställe i Sverige, kan ta emot och ge 

koncernbidrag. Det tillämpas även för mottagare om bolaget är ett sådant svenskt bolag 

                                                 
37 35 kap. 1 § IL.  

38 RÅ 1999 ref 74 och RÅ 2001 ref 79.  

39 Proposition 2009/10:194, Koncernavdrag i vissa fall, s. 9 och RÅ 1998 ref 6. 

40 Proposition 2009/10:194, Koncernavdrag i vissa fall, s. 9.  

41 35 kap. 8 § IL.  

42 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget, m.m. s. 71. 

43 35 kap. 2 § IL. 

44 35 kap. 2 § IL. 

45 35 kap. 2a § IL.  

46 35 kap. 2a § IL. 
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som anses ha hemvist i en annan stat inom EES enligt skatteavtal och som är skattskyldig i 

Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget är hänförligt till.47  

2.3  Avdragsrätt för koncernbidrag inom EES 

Koncernbidrag som uppfyller kriterierna ovan i 2.2 får dras av i vissa fall. De kumulativa 

kriterier som uppställs för att ett bidrag mellan ett moder- och dotterbolag ska få dras av är 

följande;48 

- Varken givaren eller mottagaren ska vara ett investmentbolag eller privatbostadsbo-

lag 

- Givaren och mottagaren redovisar bidraget öppet i inkomstdeklarationen för ett 

beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt, eller som skulle haft det i det 

fall givaren eller mottagarens bokföringsskyldighet inte hade upphört 

- Dotterbolaget ska ha varit helägt under hela givarens och mottagarens beskatt-

ningsår eller sedan dotterbolaget började bedriva verksamhet 

- Mottagaren ska inte anses ha hemvist i en utländsk stat, förutom om de fall som av-

ses i 35 kap. 2a § andra meningen IL  

- Näringsverksamheten som bidraget är hänförligt till inte är undantagen från be-

skattning i Sverige på grund av ett skatteavtal  

Den tredje punkten ovan avsedd för att förhindra att en obehörig förlustutjämning sker 

vilket innebär att köp eller försäljning på räkenskapsårets första eller sista dag utgör ett hin-

der för koncernbidrag.49 Punkt fyra att mottagaren inte får anses ha hemvist i en utländsk 

stat uppkom för att förhindra avdragsrätt om hemvisten ändras på grund av ett skatteavtal, 

dock kan avdragsrätten för koncernbidrag bibehållas om bolaget har kvar ett fast driftställe 

i Sverige.50 De situationer som stadgas i 35 kap. 2a § andra meningen IL avser om mottaga-

ren är ett sådant svenskt företag som ska anses ha hemvist i en utländsk stat inom EES, en-

ligt ett skatteavtal, och mottagaren är skattskyldig i Sverige för den näringsverksamhet som 

koncernbidraget är hänförligt till. 

                                                 
47 35 kap. 2a § IL.  

48 35 kap. 3 § p. 1-5 IL.  

49 Proposition 2008/09:40, Vissa förenklingar på företagsskatteområdet, s. 21.  

50 Proposition 1994/95:91, Beskattning av europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och andra inkomstskatte-
frågor, s. 41.  
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Koncernbidrag mellan ett moderbolag och ett helägt dotterbolag ska dras av i vissa fall, ex-

empelvis om både givaren eller mottagaren redovisar bidraget öppet i inkomstdeklarationen 

för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt enligt Skatteförfarandelagen 

(2011:1244) (SFL) eller om mottagaren inte anses ha hemvist i en utländsk stat i enlighet 

med skatteavtal, förutom det som avses i 35 kap. 2a§ IL.51 För att ett koncernbidrag ska 

vara en avdragsgill kostnad hos givaren krävs inte att bidraget ska utbetalas kontant, bidra-

get ska däremot bokföras som en skuld hos givaren och som en fordran hos mottagaren.52 

För att avdrag ska medges krävs även att det har skett en verklig värdeöverföring.53 Regler-

na gällande rätt att göra avdrag innebär att det finns en valfrihet för givaren att välja om bi-

draget ska dras av eller inte.54  

Ett koncernbidrag mellan ett helägt dotterbolag till ett annat helägt dotterbolag som har 

samma moderbolag får dras av om punkterna i 35 kap. 3 § p. 1-5 IL är uppfyllda och när 

moderbolaget är ett investmentbolag, när utdelningen under beskattningsåret från det dot-

terbolag som ger koncernbidraget inte ska tas upp av moderbolaget eller om utdelningen 

under beskattningsåret från det dotterföretag som tar emot koncernbidraget ska tas upp av 

moderbolaget.55 

2.4 Avslutande kommentar gällande koncernbidrag inom EES 

Koncernbidrag kan ges mellan moder- och dotterbolag eller mellan systerbolag. För att 

koncernbidrag ska utföras måste vissa kriterier vara uppfyllda, såsom att moderbolaget 

måste äga minst 90 procent av andelarna i dotterbolaget. Det kan föreligga avdragsrätt för 

koncernbidrag om särskilda kumulativa kriterier är uppfyllda, se ovan 2.3, avdragsrätt kan 

även föreligga om systerbolag utför koncernbidrag sinsemellan. Uppsatsen första delsyfte är 

huruvida diskrimineringsklausulen kan medföra att koncernbidrag med skattemässig verkan 

kan utföras till ett bolag utanför EES. Detta regleras inte i 35 kap. IL eftersom där regleras 

enbart regler för bolag inom EES. Därmed måste reglerna kring bidrag när bolag utanför 

EES är del i koncernen studeras. I nästa avsnitt utreds koncernbidrag mellan svenska aktie-

bolag och bolag utanför EES för att undersöka om det är möjligt att utföra. 

                                                 
51 35 kap. 3 § IL. 

52 Proposition 2009/10:194, Koncernavdrag i vissa fall, s. 9.  

53 RÅ 1999 ref 74 och RÅ 2001 ref 79.  

54 Proposition 1999/2000:2 del 2, Inkomstskattelagen, s. 423.  

55 35 kap. 4 § IL.  
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2.5 Koncernbidrag mellan svenska aktiebolag och bolag utan-

för EES 

Koncernbidragsreglerna inom EES utreds ovan i 2.1-2.3. För att utreda om koncernbidrag 

kan ges till ett bolag utanför EES behöver reglerna gällande koncernbidrag mellan ett 

svenskt aktiebolag och bolag utanför EES utredas. Praxis studeras för att utreda HFD:s 

ställningstaganden gällande koncernbidrag utanför EES samt för att utreda de principer 

som bör uppfyllas för att tillämpa ickediskrimineringsklausulen. Därefter görs en analys av 

vad som har framkommit av praxis samt en redogörelse av doktrin för att utreda de olika 

åsikterna som finns angående koncernbidrag till bolag utanför EES. De olika situationerna 

som anges i syftet utreds i analysen i detta avsnitt för att applicera reglerna på de situationer 

som har valts ut i syftet.56   

I förarbeten anges det att vid en tillämpning av koncernbidragsreglerna ska ett utländskt 

bolag i koncernen inte påverka möjligheten att ge koncernbidrag med skattemässig verkan 

mellan två svenska företag om det utländska bolaget hör hemma inom EES. 57 Det anges 

även att ett fast driftställe i Sverige som ägs av ett utländskt bolag ska likställas med ett 

svenskt bolag om verksamheten bedrivs av ett utländskt bolag som är hemmahörande 

inom EES.58 Vidare anges det att koncernbidragsreglerna är enbart tillämpliga på svenska 

moderbolag och dotterbolag. Det är därmed inte möjligt, enligt förarbeten, att systerbolag 

kan lämna koncernbidrag sinsemellan om moderbolaget är utländskt. Koncernbidrag kan 

inte heller medges mellan ett fast driftställe, som ägs av ett utländskt bolag, och ett svenskt 

bolag.59 Det framgår av förarbetena att det är av vikt att skattereglerna inte försvårar för 

bolag att etablera sig utomlands samt att det är av vikt för Sverige att framstå som ett at-

traktivt land för utländska bolag att etablera sig i. Det finns därför skäl att ompröva be-

gränsningen i koncernbidragsreglerna som gäller svenska koncerner.60 Begränsningarna 

som finns i skattelagstiftningen kan i vissa fall bli verkningslösa på grund av de internatio-

nella åtaganden som Sverige har företagit, som exempelvis skatteavtal. De flesta skatteavtal 

innehåller en ickediskrimineringsklausul som innebär att ett svenskt bolag, som ägs av ett 

utländskt bolag inom EES, eller ett utlandsägt fast driftställe i Sverige ska behandlas som 

                                                 
56 Se de olika situationerna i avsnitt 1.2 

57 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget, m.m. s. 70. 

58 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget, m.m. s. 70. 

59 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 72. 

60 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 72. 
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ett svenskt bolag.61 I förarbetena anses det att koncernbidrag kan medges mellan två syster-

bolag när moderbolaget är utländskt men är beläget inom EES, genom en tillämpning av 

ickediskrimineringsklausulen.62 Det anses därför i förarbetena att koncernbidragsreglerna 

bör ändras så att de överensstämmer med Sveriges internationella åtaganden.63 Det anses 

även att utlandsägt fast driftställe i Sverige som ingår i en koncern där det finns andra 

svenska bolag bör kunna ge och ta emot koncernbidrag med skattemässig verkan om övri-

ga krav gällande koncernbidrag är uppfyllda.64 Det anses att sådana fasta driftställen bör 

jämföras med svenska bolag om de utländska bolagen som bedriver verksamheten motsva-

rar svenska bolag som kan vara moderbolag eller dotterbolag samt att kravet i 35 kap. 2 § 

IL är uppfyllt. Det kravet innebär att moderbolaget ska äga mer än 90 procent av andelarna 

i ett svenskt aktiebolag.65 Bidrag mellan ett fast driftställe och ett svenskt bolag ska även tas 

upp som en intäkt i en näringsverksamhet som beskattas i Sverige och näringsverksamhe-

ten som bedrivs här får inte vara undantagen från beskattning enligt ett skatteavtal.66  

Två utländska bolag som är hemmahörande i två olika länder och ett av länderna är inom 

EES och det för båda länderna finns en ickediskrimineringsklausul i skatteavtalet ska bola-

get som är hemmahörande inom EES behandlas som ett svenskt bolag.67 Det anges även 

att i en sådan situation kommer endast ett avtal att tillämpas.68 Det innebär att det inte an-

ses vara möjligt, enligt förarbeten, att tillämpa flera skatteavtal samtidigt. Uppsatsförfatta-

ren anser att Sveriges internationella åtaganden inte bara borde fullföljas inom EES. Efter-

som Sverige har skatteavtal med länder utanför EES som även innehåller en ickediskrimi-

neringsklausul anser uppsatsförfattaren att Sverige även borde fullfölja sina internationella 

åtaganden utanför EES.  

                                                 
61 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 72-73. 

62 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 73 och RÅ 1987 ref 158.  

63 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 73-74. 

64 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 74, se kraven ovan i av-
snitt 2.1-2.3. 

65 35 kap. 2 § IL. 

66 35 kap. 1, 3 och 4 §§ IL och proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget 
m.m. s. 74. 

67 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 74-75. 

68 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 74-75. 
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Äger Äger 

Innehar samtliga 
aktier i Metall AB 

Övertar aktier 
från N AB 

2.6 Praxis gällande koncernbidrag med skattemässig verkan 

när bolag utanför EES är del i koncernen  

2.6.1 RÅ 1987 ref 158 

RÅ 1987 ref 158 gällde tillämpning av den så kallade koncernregeln i 2 § 4 mom. lag om 

statlig inkomstskatt (1947:576) (SIL) eftersom denna regel tar sikte på svenska bolag på 

samma sätt som koncernbidragsreglerna innebär det att rättsfallet är även av vikt för kon-

cernbidrag.69 Omständigheterna i målet var följande, N AB och P AB hade träffat avtal om 

att P AB skulle överta samtliga aktier i Metall AB. Samtliga aktier i N AB och P AB ägdes 

av ett holländskt bolag A BV. N AB och P AB ägdes av det utländska moderbolaget A BV, 

systerbolagen ställde frågan till Riksskatteverket (RSV) om realisationsbeskattning skulle fö-

religga eller inte.  

 

  

 

       

 

 

RSV angav att N AB inte skulle beskattas för den realisationsvinst som kunde uppkomma i 

och med en aktieöverlåtelse. RSV angav att skatteavtalet mellan Holland och Sverige inne-

fattade en ickediskrimineringsklausul och att denna klausul förbjöd en avtalsslutande stat 

att ge ett företag mindre förmånlig behandling, om dess kapital helt eller delvis ägdes eller 

kontrollerades av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten.  

HFD anförde att RSV:s beslut var korrekt, av HFD:s domskäl framgick det att utgången i 

målet berodde på att kravet i uppskovsregeln hade den innebörden att bolaget skulle vara 

ett svenskt bolag. Tillämpningen av denna regel hindrades genom att N AB ägdes av ett ut-

ländskt bolag A BV. HFD angav att den omständigheten att N AB inte kunde tillämpa re-

geln stred mot ickediskrimineringsklausulen i skatteavtalet och konsekvensen av detta blev 

att N AB skulle beskattas som om regeln var tillämplig.  

                                                 
69 Skatteverkets ställningstaganden, Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sverige 
när det utländska bolaget hör hemma utanför EES, Dnr/målnr/löpnr; 131 461482-12/111, avsnitt 3.3. 

  A BV 

   P AB    N AB 

Metall AB 
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Koncernbidrag 

2.6.2 Praxis gällande situation ett  

I RÅ 1993 ref 91 I var bolagen A och C belägna i Sverige hade behov av att lämna kon-

cernbidrag sinsemellan. Omständigheterna i målet var sådana att A ägde C genom ett ut-

ländskt bolag i USA. Frågan som uppkom var huruvida det förhållandet att C ägdes genom 

ett utländskt bolag utgjorde ett hinder mot att koncernbidrag kunde lämnas med skattemäs-

sig verkan. 

             A äger USA     USA äger C    
   

 

 

Det amerikanska bolaget ansågs vara ett svenskt aktiebolag, när det gäller det koncernbi-

drag som lämnades från A till C. Avtalet med USA rörande inkomstskatt m.m. hade ingen 

regel som förbjuder diskriminering på grund av ägarskap. Dock fanns en sådan regel i ett 

annat avtal gällande skatter mellan USA och Sverige. Där stadgades att i sammanslutning 

med avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis kontrollerades eller ägdes av en eller 

fler personer med hemvist i den andra staten inte skulle, i den förstnämnda staten, bli fö-

remål för beskattning eller bli utsatt för krav som var mer betungande än vad andra sam-

manslutningar blev i den förstnämnda staten. SRN anförde att personer även ansågs inne-

fatta juridiska personer. Diskrimineringsregeln i avtalet mellan USA och Sverige stadgade 

att den skulle tillämpas på alla slags skatter som påfördes av en av avtalsstaterna. Det fanns 

ingen diskriminering riktad mot bolag A, däremot för bolag C. För bolag C förelåg inte 

samma förutsättningar att utfärda koncernbidrag när en utländsk ägare i koncernen före-

kom. Diskrimineringsregeln i avtalet syftade till att garantera skattskyldiga med hemvist i 

samma stat lika behandling. SRN ansåg att likabehandling i detta fall innebar att bidraget, 

hos mottagare C och hos givaren A, skulle vara avdragsgillt. 

HFD fastställde SRNs beslut. Det medförde att A och C kunde utföra koncernbidrag med 

skattemässig verkan.  

2.6.3 Praxis gällande situation två 

2.6.3.1  RÅ 1993 ref 91 II  

Det tyska bolaget Z ägde till fullo det schweiziska bolaget Q och till större del det tyska bo-

laget P. Q och P ägde gemensamt samtliga aktier i de svenska bolagen X och Y. X och Y 

      A      USA       C 
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Äger till större 
del  

Äger 

önskade att utföra ett koncernbidrag, de båda bolagen bad därför SRN om ett förhandsbe-

sked gällande om koncernbidrag som är avdragsgillt kunde utföras mellan X och Y. 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

    Koncernbidrag 

SRN yttrade att koncernbidrag med skattemässig verkan inte kunde lämnas mellan bolag X 

och Y eftersom bolagen ägdes av utländska bolag. Dock uppkom frågan om en tillämpning 

av dubbelbeskattningsavtalet kunde leda till att X och Y kunde ge koncernbidrag utan hin-

der när ett tyskt och ett schweiziskt bolag ingick i koncernen. Avtalen med Schweiz och 

Tyskland innehöll förbud mot diskriminering på grund av ägarbasis. Förbudet mot diskri-

minering innebar att ett svenskt bolag inte får vägras avdrag för koncernbidrag enbart av 

den orsaken att bolaget direkt eller indirekt ägdes eller kontrollerades av bolag med hemvist 

i det andra avtalslandet. De bolag som berördes i detta fall hade hemvist i både Tyskland 

och Schweiz. Avdrag för koncernbidrag mellan X och Y förutsatte då att diskriminerings-

förbuden i avtalen tillämpades samtidigt. SRN ansåg dock att det inte var möjligt att tilläm-

pa skatteavtalen samtidigt eftersom bestämmelserna i ett dubbelbeskattningsavtal är avsed-

da att endast tillämpas mellan de avtalsslutande staterna och inte i förhållande till en stat 

som inte är avtalspart. Därför ansåg SRN att koncernbidrag som var avdragsgillt inte kan 

utföras. HFD fastställde nämndens beslut. 

2.6.3.2  RÅ 1993 not 677 

De svenska bolagen Y och Z ingick i en koncern där en omstrukturering skulle ske. Om-

struktureringen innebar att aktierna i Y och Z flyttades från X AB över till ett utländskt bo-

lag Holding som var beläget i Nederländerna. Bolagen undrade om koncernbidrag med 

skattemässig verkan kunde utföras i tre situationer. Situation ett var att koncernbidrag 

skedde mellan Y och Z. Situation två var att X BV gav koncernbidrag till Z eller Y och si-

Äger till fullo 

       Z 

       Q        P 

X AB & Y AB 
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Äger 

Koncernbidrag Koncernbidrag 
till Z eller Y 

Koncernbidrag 
till Holding 

tuation 3 var att Z eller Y gav koncernbidrag till X. Frågan var om koncernbidrag med skat-

temässig verkan kunde ske i dessa situationer.  

Situation ett      Situation två 

 

 

 

 

 

       

 

Situation tre 

 

 

 

 

 

 

 

SRN angav att varken omständigheterna att aktierna i Y och Z ägdes av Holding efter om-

struktureringen eller att aktierna tidigare har ägts av X AB hindrar att koncernbidrag kunde 

lämnas med skattemässig verkan mellan bolagen. SRN angav att Sveriges skatteavtal med 

Nederländerna innehöll en ickediskrimineringsklausul som förbjöd diskriminering på grund 

av ägarbasis. Därmed ansåg SRN att koncernbidrag från Y till Z eller Z till Y eller från des-

sa bolag till X så kan det givande bolaget inte få avdrag för koncernbidraget enbart med 

stöd av de interna reglerna eftersom aktierna i Y och Z ägdes att ett utländskt bolag Hol-

ding. Därmed förelåg diskriminering enligt skatteavtalet. Det faktum att Holding ägdes av 

 Holding  

     Z      Y 

Äger 

Holding 

     Y      Z 

Äger Äger 

 Holding 

     Z      Y 

Äger 
Äger 

X AB 

Äger 

X AB X AB 

Äger 
Äger 
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ett svenskt bolag angav SRN saknade betydelse i sammanhanget. Eftersom Y och Z ägdes 

av ett utländskt bolag innebar det att de interna reglerna inte heller var tillämpliga på bidrag 

från X till Y eller Z. SRN ansåg att diskrimineringen inte var riktad direkt mot X eftersom 

vägrandet av avdraget inte hade något att göra med hur aktierna ägdes. Förhållandet för Y 

och Z skulle även beaktas, för dessa bolag så förelåg inte samma förutsättning för koncern-

avdrag med skattemässig verkan som om utländskt ägande i koncernen inte hade före-

kommit. SRN angav att frågan var om denna olikhet i behandling var tillräcklig för att till-

lämpa ickediskrimineringsklausulen i skatteavtalet. Klausulen i skatteavtalet förbjöd inte 

bara en beskattning och sammanhängande krav som var mer betungande utan även be-

skattning och sammanhängande krav som var av annat slag. SRN angav att klausulens syfte 

var att skattskyldiga med hemvist i samma stat ska behandlas liknande. Likabehandling i 

detta sammanhang kunde inte betyda annat än att bidraget hos mottagarbolaget Y eller Z 

och även hos givarbolaget X skulle ha rätt till samma beskattning som svenska bolag. SRN 

ansåg även att ickediskrimineringsklausulen var tillämplig även om koncernbidrag gavs från 

X till Y eller Z. 

HFD fastställde SRN:s beslut vilket innebar att koncernbidrag med skattemässig verkan 

kunde medges. 

2.6.4 Praxis gällande situation tre 

I HFD mål nr 3130-11 ägdes X av ett amerikanskt bolag genom bolagets fasta driftställe i 

Sverige. X ville ge koncernbidrag till det fasta driftstället. Frågan var om bidrag kunde 

medges genom en tillämpning ickediskrimineringsklausulen i skatteavtalet mellan Sverige 

och USA.  

 

HFD stadgar att en tillämpning av ickediskrimineringsklausulen förutsätter att bolaget är 

föremål för en annan behandling än ett svenskt jämförbart bolag. För att kunna avgöra det-

ta krävs att bolagen var i ”jämförbar situation”. Det innebar bland annat att bolagen ska ha 

hemvist i samma land. HFD ansåg i målet att diskriminering förelåg men att ett fast drift-

ställe och ett svenskt bolag inte var i ”jämförbar situation” och därmed rörde det sig inte 

om sådan diskriminering som avsågs i skatteavtalet.   

I ett förhandsbesked den 25 juni 1998 från SRN var situationen följande, ett franskt bolag 

hade som avsikt att starta ett fast driftställe i Sverige och påbörja verksamhet i ett dotterbo-

  USA Fast driftställe   X AB 
   Koncernbidrag 



  

 
28 

lag i Sverige. Frågan gällde huruvida bolaget och det fasta driftstället kunde lämna koncern-

bidrag med skattemässig verkan. SRN ansåg att det var möjligt och angav att om bolaget 

och det fasta driftstället hade varit svenska aktiebolag så hade inget hinder förelegat. Där-

med ansåg SRN att koncernbidrag med skattemässig verkan kunde medges genom en till-

lämpning av ickediskrimineringsklausulen.70  

SKV anser gällande detta att det inte är möjligt att lämna koncernbidrag med skattemässig 

verkan, mellan ett svenskt aktiebolag och ett utländskt bolags fasta driftställe i Sverige en-

ligt 35 kap. IL. SKV anför dock att i vissa fall så kan ickediskrimineringsklausulen i skatte-

avtal bli tillämplig.71 När koncernbidrag utförs från ett utländskt bolags fasta driftställe i 

Sverige till ett svenskt bolag anser SKV att avdrag kan medges med hjälp av medborgar-

skapsregeln i artikel 24 OECD:s modellavtal.72 Det kan medges under förutsättning att det 

andra landet tillämpar principen om verklig ledning som grund för obegränsad skattskyl-

dighet.73 Verklig ledning innebär den plats där den dagliga ledningen utövas samt där före-

tagsledningen fattar beslut.74 SKV anser även att skatteavtalet med det andra landet ska 

överensstämma med artikel 4.3 i OECD:s modellavtal.75 Artikel 4.3 i modellavtalet innebär 

att bolag som har hemvist i båda avtalsslutande stater ska anses ha hemvist i den stat där 

den verkliga ledningen är belägen. SKV anser att det inte är möjligt att i några andra situa-

tioner lämna koncernbidrag mellan ett svenskt bolag och ett utländskt bolags fasta driftstäl-

le i Sverige genom en tillämpning av ickediskrimineringsklausulen, oavsett vem som är gi-

vare och mottagare.76  

2.6.5 Praxis gällande bolag i ”jämförbar situation” 

Praxis som har diskuterats ovan i avsnitt 2.6-2.6.5 tyder på att ickediskrimineringsklausulen 

kan tillämpas när koncernbidrag med bolag utanför EES ska utföras. HFD anger att det är 

                                                 
70 Riksskatteverkets rättsfalls protokoll 39/98, SRN:s förhandsbesked meddelat den 25 juni 1998.  

71 Skatteverkets ställningstaganden, Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sverige 
när det utländska bolaget hör hemma utanför EES, Dnr/målnr/löpnr; 131 461482-12/111, avsnitt 3.3.  

72 Se artikel 24 OECD:s modellavtal ovan i avsnitt 1.1.  

73 Skatteverkets ställningstaganden, Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sverige 
när det utländska bolaget hör hemma utanför EES, Dnr/målnr/löpnr; 131 461482-12/111, avsnitt 3.3. 

74 Emanuelsson, Korsell, Lars och Lindén Björn, Verklig ledning – hemvistreglerna för juridiska personer, Skattenytt, 
1996, s. 215.  

75 Skatteverkets ställningstaganden, Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sverige 
när det utländska bolaget hör hemma utanför EES, Dnr/målnr/löpnr; 131 461482-12/111, avsnitt 1.  

76 Skatteverkets ställningstaganden, Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sverige 
när det utländska bolaget hör hemma utanför EES, Dnr/målnr/löpnr; 131 461482-12/111, avsnitt 1. 



  

 
29 

av vikt att utreda om bolagen är i ”jämförbar situation” eftersom det är enbart när bolagen 

är i ”jämförbar situation” som klausulen blir tillämplig. Det är därför av vikt att redogöra 

för när HFD anser att bolag befinner sig i en ”jämförbar situation”. 

I RÅ 1996 ref 69 ansåg HFD att för att bedöma när ett tyskt bolag kan anses vara i ”jäm-

förbar situation” som ett svenskt aktiebolag måste de omständigheter som är relevanta vid 

koncernbeskattning iakttas. Det enda i målet som skiljde det tyska och det svenska bolagen 

åt var att vid sidan av aktieägarna fanns en eller flera bolagsmän som var personligen ansva-

rige för det tyska bolagets förpliktelser. HFD angav att bolaget och aktieägarna skattemäs-

sigt behandlas enligt samma regler som gällde för ett aktiebolag och dess ägare. Ett sådant 

tyskt bolag som berördes i fallet kunde ingå i en koncerngemenskap där det förelåg möjlig-

heter till resultatutjämning som motsvarar koncernbidragsmöjligheterna för en svensk kon-

cern. HFD fann därför att det tyska bolaget trots den personliga ansvarigheten för bolags-

männen borde likställas med ett aktiebolag. Vilket innebar att ett svenskt bolag som ägdes 

av ett annat svenskt bolag ansågs som ett liknande bolag i förhållande till ett svenskt bolag 

som ägdes att det utländska bolaget. Därmed kunde koncernbidrag med skattemässig ver-

kan utföras i detta mål.  

I mål RÅ 1998 ref 49 var frågan om ett svenskt aktiebolag vars moderbolag är ett svenskt 

aktiebolag kunde anses som ett liknande bolag i förhållande till ett svenskt aktiebolag som 

ägdes av ett cypriotiskt offshorebolag vid en tillämpning av ickediskrimineringsklausulen i 

skatteavtalet. HFD angav att ett cypriotiskt offshorebolag skiljde sig från ett svenskt aktie-

bolag främst genom att bolaget erlade en lägre bolagsskatt och att när det gällde utdelning-

ar, räntor och royalty blev bolaget inte föremål för källskatt. För att ickediskriminerings-

klausulen skulle bli tillämplig stadgade HFD att bolaget skulle ägas av personer som inte 

var bosatta i Cypern och att bolaget inte till någon del bedrev sin verksamhet där. Det före-

låg speciella beskattningsregler för det cypriotiska offshorebolaget, förutom de gällande läg-

re bolagsskatt och att bolaget inte beläggs med källskatt. HFD angav dock att dessa regler 

inte hindrade att bolaget likställdes med ett svenskt aktiebolag vid tillämpning av ickedis-

krimineringsklausulen. Därmed kunde koncernbidrag med skattemässig verkan utföras. 

RÅ 1999 ref 58 gällde ett norskt bolag som skulle bedriva verksamhet från ett fast driftstäl-

le i Sverige. HFD gjorde en jämförelse mellan ett svenskt bolag som har verklig ledning i 

Norge och som har hemvist där enligt skatteavtalet samt som bedriver sin verksamhet i 
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Norge med ett norskt bolag som har hemvist i Norge och bedriver sin verksamhet i Sveri-

ge. HFD ansåg att dessa två bolag vara i ”jämförbar situation”.  

2.7 Analys av koncernbidrag när bolag utanför EES är del av 

koncernen 

2.7.1 Situation ett 

Situation ett påvisas i RÅ 1993 ref 91 I. Där blev utfallet i målet att koncernbidrag med 

skattemässig verkan medgavs. HFD ansåg att en diskriminerings förelåg för dotterbolaget 

till det utländska bolaget eftersom koncernbidrag med skattemässig verkan hade medgetts 

om utländskt ägande i koncernen inte hade förekommit. Det torde tyda på att koncernbi-

drag med skattemässig verkan bör kunna medges i situation ett. I denna situation torde 

diskriminering uppkomma för dotterbolaget till det utländska bolaget, eftersom bolaget inte 

får samma skattemässiga behandling som om utländskt ägande inte förekom. Om avdrags-

rätt för koncernbidrag inte föreligger får bidraget inte dras av hos givaren och tas upp hos 

mottagaren,77 vilket medför att beskattningsunderlaget blir större vilket i sin tur leder till en 

högre beskattning.  

Bergmann anser att regeln att artikel 24 i OECD:s modellavtal gällande förbud mot diskri-

minering på grund av ägarbasis innebär att svenska aktiebolag ska behandlas lika oavsett 

om de ägs från Sverige eller inte. Det medför att koncernbidrag kan lämnas mellan svenska 

dotterbolag som ägs av ett utländskt moderföretag.78 Detta tyder på att koncernbidrag med 

skattemässig verkan torde kunna medges i situation ett, dock måste bolagen vara i ”jämför-

bar situation” för att ickediskrimineringsklausulen ska bli tillämplig. I förslag i förarbetena 

anges det att de svenska koncernbidragsreglerna borde anpassas för att följa Sveriges inter-

nationella åtaganden.79 Det tyder på, enligt uppsatsförfattarens åsikt, att lagstiftaren är med-

veten om att reglerna är otillräckliga och att koncernbidrag med skattemässig verkan bör 

medges. Dock anser förarbetena att för att koncernbidrag ska medges ska de svenska reg-

lerna vara uppfyllda och när det utländska bolaget är beläget inom EES.80 Uppsatsförfatta-

ren anser att Sverige även borde uppfylla sina internationella åtaganden utanför EES. Sveri-

                                                 
77 35 kap. 1 § IL.  

78 Bergmann, Elisabeth, Diskrimineringsförbudens betydelse för koncernbidrag mellan svenskt bolag och utländskt bolags fi-
lial i Sverige, Svensk skattetidning, nr 10, 1994, s. 734.  

79 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 73. 

80 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 73. 
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ge har skatteavtal med länder utanför EES och därmed borde reglerna tillämpas även för 

bolag utanför EES. 

2.7.2 Situation två 

RÅ 1993 ref 91 II behandlar situation två, koncernbidrag mellan två systerbolag med ett 

gemensamt utländskt moderbolag. Där anförde HFD att koncernbidrag med skattemässig 

verkan inte kunde medges enligt svensk rätt samt att en tillämpning av ickediskriminerings-

klausulen inte kunde ske eftersom flera skatteavtal var tillämpliga.  

I RÅ 1993 not 677 ansåg HFD att det för två systerbolag med ett utländskt moderbolag fö-

relåg diskriminering när koncernbidrag med skattemässig verkan inte kunde utföras. Det 

anfördes i målet att ickediskrimineringsklausulen inte enbart förbjuder beskattning och 

sammanhängande krav som var mer betungande utan även beskattning och sammanhäng-

ande krav som var av annat slag. Syftet med klausulen var att bolagen skulle få lika behand-

ling, enligt HFD betydde detta att koncernbidrag med skattemässig verkan kunde medges.  

Enligt förarbete kan systerbolag inte lämna koncernbidrag sinsemellan om moderbolaget är 

utländskt.81 Dock ansågs det i förslag i förarbetena att det finns skäl för att ompröva be-

gränsningen i koncernbidragsreglerna eftersom de kan bli verkningslösa genom skatteav-

tal.82 De flesta skatteavtal innehåller en ickediskrimineringsklausul och i förslaget i förarbe-

tena anses det att genom en tillämpning av klausulen kan koncernbidrag ske mellan två sys-

terbolag som har ett utländskt moderbolag inom EES.83 Eftersom ickediskrimineringsklau-

sul finns i skatteavtal med länder utanför EES borde det även kunna tillämpas på bolag 

utanför EES. Därmed borde även koncernbidrag med skattemässig verkan mellan två sys-

terbolag få medges, även om systerbolagen ägs av ett bolag utanför EES. Annars skulle det 

uppkomma diskriminering för bolagen eftersom de behandlas skattemässigt sämre än bolag 

som inte har utländskt ägande i koncernen. 

Uppsatsförfattaren anser att även om koncernbidrag med skattemässig verkan inte kan ut-

föras genom en tillämpning av de svenska reglerna bör koncernbidrag med skattemässig 

verkan ändock kunna medges genom ickediskrimineringsklausulen. Om systerbolagen ägs 

av ett utländskt moderbolag och systerbolagen inte medges samma skattemässiga behand-

ling som bolag utan utländskt ägande får innebär det en diskriminering för systerbolagen. 

                                                 
81 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 72. 

82 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 72. 

83 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 73 och RÅ 1987 ref 158.  
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Avdrag för bidraget medges då inte vilket leder till att beskattningsunderlaget blir högre vil-

ket i sin tur leder till en högre beskattning. Klausulen blir då tillämplig och koncernbidrag 

med skattemässig verkan bör medges.   

2.7.3 Situation tre 

I HFD mål nr 3130-11 ansåg HFD att ett utländskt bolags fasta driftställe i Sverige och ett 

svenskt bolag inte var i ”jämförbar situation” och därmed var koncernbidrag med skatte-

mässig verkan inte möjligt att utföra. HFD ansåg att ickediskrimineringsklausulen var till-

lämplig eftersom det blev en skillnad i den skattemässiga behandlingen än om utländskt 

ägande inte hade förekommit. Dock ansåg HFD att bolagen inte kunde likställas.  

I ett förhandsbesked från SRN ansågs det att ett utländskt bolags fasta driftställe i Sverige 

och ett svenskt dotterbolag kunde utföra koncernbidrag med skattemässig verkan. En skill-

nad i behandling förelåg eftersom bolagen behandlades skattemässigt mindre fördelaktigt 

än bolag utan utländskt ägande hade behandlats. SRN bedömde inte här om det fasta drift-

stället och det svenska dotterbolaget var i jämförbar situation eller inte.84 

SKV anser att koncernbidrag med skattemässig verkan endast kan ske om den andra staten 

tillämpar principen om verklig ledning samt har en artikel som är likvärdig artikel 4.3 

OECD:s modellavtal i dess enskilda skatteavtal.85 Bergmann diskuterar i doktrin möjlighe-

ten till att ge koncernbidrag med skattemässig verkan till utländska bolag fasta driftställen i 

Sverige. Bergmann anför att det är förbjudet enligt artikel 24 i OECD:s modellavtal att be-

skatta fasta driftställen mindre fördelaktigt än nationella bolag, så länge samma verksamhet 

bedrivs.86 Ett utländskt bolag som bedriver verksamhet i Sverige genom ett fast driftställe 

beskattas i princip på samma sätt som ett inhemskt aktiebolag.87 Bergman anser att ett fast 

driftställe ska behandlas lika gällande beskattningen, det innebär att det fasta driftstället ska 

                                                 
84 Riksskatteverkets rättsfalls protokoll 39/98, SRN:s förhandsbesked meddelat den 25 juni 1998. 

85 Skatteverkets ställningstaganden, Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sverige 
när det utländska bolaget hör hemma utanför EES, Dnr/målnr/löpnr; 131 461482-12/111, avsnitt 3.3. 

86 Bergmann, Elisabeth, Diskrimineringsförbudens betydelse för koncernbidrag mellan svenskt bolag och utländskt bolags fi-
lial i Sverige, Svensk skattetidning, 1994, nr 10 s. 734-736.   

87 Bergmann, Elisabeth, Diskrimineringsförbudens betydelse för koncernbidrag mellan svenskt bolag och utländskt bolags fi-
lial i Sverige, Svensk skattetidning, 1994, nr 10 s. 734-736.   
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ha samma förutsättningar som ett svenskt bolag att utföra koncernbidrag med skattemässig 

verkan.88  

Om avdrag för koncernbidrag vägras från ett utländskt bolags fasta driftställe i Sverige, in-

nebär det att det fasta driftställets inkomst och skatt blir högre än om avdrag medges. 89 Det 

torde strida mot ordalydelsen och avsikten med diskrimineringsklausulen gällande fasta 

driftställen. Detta innebär, enligt Bergmanns åsikt, att koncernbidrag med skattemässig ver-

kan kan ges från ett utländskt bolags fasta driftställe till ett svenskt bolag i samma kon-

cern.90 

Med hänsyn till vad som ovan nämnts anser uppsatsförfattaren att det föreligger en diskri-

minering om koncernbidrag med skattemässig verkan, mellan ett utländskt bolags fasta 

driftställe och ett svenskt bolag, inte kan medges. Det eftersom en skillnad i den skattemäs-

siga behandlingen även uppkommer i denna situation. Uppsatsförfattaren anser, likt Berg-

mann, att ett fast driftställe borde behandlas på samma sätt som ett svenskt bolag. I förar-

betena anförs det att koncernbidrag till fast driftställe borde medges så länge övriga krav 

angående koncernbidrag är uppfyllda.91 Koncernbidrag med skattemässig verkan borde 

därmed kunna utföras mellan ett fast driftställe, som ägs av ett utländskt bolag utanför 

EES, och ett svenskt bolag. En diskriminerande situation föreligger eftersom om koncern-

bidrag med skattemässig verkan inte medges får avdrag inte göras och inkomsten blir då 

större och beskattningen blir därmed högre. Frågan är huruvida det fasta driftstället och det 

svenska bolaget kan anses vara i ”jämförbar situation”. 

2.7.4 ”Jämförbar situation” 

Rättsläget gällande om det är möjligt att ge koncernbidrag med skattemässig verkan till bo-

lag utanför EES är tämligen oklart. Det har utretts till stor del i praxis men det finns fortfa-

rande ingen klar ståndpunkt. I praxis har HFD använt ickediskrimineringsklausulen, dock 

har HFD angett att den i vissa fall inte kan tillämpas. Det eftersom HFD anser att bolagen 

inte var i ”jämförbar situation” samt att två skatteavtal var tillämpliga samtidigt. Det torde 

påvisa att ickediskrimineringsklausulen kan tillämpas vid koncernbidrag mellan svenska bo-
                                                 
88 Bergmann, Elisabeth, Diskrimineringsförbudens betydelse för koncernbidrag mellan svenskt bolag och utländskt bolags fi-

lial i Sverige, Svensk skattetidning, nr 10, 1994, s. 734-736.   

89 Bergmann, Elisabeth, Diskrimineringsförbudens betydelse för koncernbidrag mellan svenskt bolag och utländskt bolags fi-
lial i Sverige, Svensk skattetidning, nr 10, 1994, s. 734-736.   

90 Bergmann, Elisabeth, Diskrimineringsförbudens betydelse för koncernbidrag mellan svenskt bolag och utländskt bolags fi-
lial i Sverige, Svensk skattetidning, nr 10, 1994, s. 734-736.   

91 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 74. 
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lag och bolag utanför EES, frågan blir dock istället om sådana bolag någon gång kan anses 

vara i ”jämförbar situation” så att klausulen kan användas. Rättsfallen ovan i avsnitt 2.6.5 

tyder på att alla bolag inte behöver vara aktiebolag utan olika bolagsformer kan förekom-

ma. Det problem som torde uppkomma är huruvida bolagen verkligen kan anses ha hem-

vist i Sverige.  

Huruvida bolagen är i ”jämförbar situation” eller inte ska bedömas utifrån de omständighe-

ter som är relevanta vid koncernbeskattning. Dock verkar det i praxis inte hindra att bolag 

är i ”jämförbar situation” när någon del av beskattningen skiljer sig åt i jämförelse med ett 

svenskt bolag. Det verkar inte finnas något krav på att båda bolagen bör vara aktiebolag för 

att vara i ”jämförbar situation”. Enligt HFD är det acceptabelt att ett bolag exempelvis är 

ett kommanditbolag och ett är aktiebolag, bolagen kan ändock vara i ”jämförbar situa-

tion”.92 Det torde tyda på att kraven för ”jämförbar situation” som har framkommit i praxis 

inte är särskilt hårda. Det eftersom bolagen inte behöver vara i exakt ”jämförbar situation” 

med hänsyn till beskattningen, vissa skiljaktigheter får förekomma och även olika bolags-

former får förekomma.93 Dock måste bolagen enligt OECD:s modellavtal bedömas ha 

samma hemvist. 

2.8 Avslutande kommentar 

Koncernbidrag får ges mellan bolag i samma koncern om reglerna ovan i 2.1-2.3 är upp-

fyllda. Koncernbidrag enligt svenska regler medges dock inte när ett utländskt bolag utan-

för EES är del i koncernen. Därmed uppkommer frågan om ickediskrimineringsklausulen i 

OECD:s modellavtal kan medföra att koncernbidrag med skattemässig verkan kan utföras. 

Rättsläget gällande detta är tämligen oklart och HFD har ingen klar ståndpunkt när det 

gäller koncernbidrag utanför EES. När koncernbidrag ska ges mellan ett svenskt bolag och 

ett bolag utanför EES ser HFD till ickediskrimineringsklausulen i skatteavtal, dock verkar 

en tillämpning av denna regel vara relativt svår. För att klausulen ska vara tillämplig måste 

en diskriminerande situation föreligga. En sådan situation uppkommer exempelvis om ett 

bolag behandlas skattemässig mindre fördelaktigt på grund av utländskt ägande. Det ut-

ländska bolaget ska även kunna likställas med ett svenskt bolag, bolagen ska vara i "jämför-

bar situation". Flera skatteavtal verkar inte få vara tillämpliga samtidigt, om flera skatteavtal 

är tillämpliga anser HFD att ickediskrimineringsklausulen inte kan användas. För att under-

                                                 
92 RÅ 1996 ref 69. 

93 RÅ 1996 ref 69 och RÅ 1998 ref 49. 
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söka vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att ickediskrimineringsklausulen ska bli 

tillämplig måste klausulen analyseras. Det måste studeras för att avgöra om koncernbidrag 

med skattemässig verkan kan medges, när bolag utanför EES är del av koncernen, genom 

en tillämpning av ickediskrimineringsklausulen.  
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3 Artikel 24 i OECD:s modellavtal 

3.1 Inledning till artikel 24 

Uppsatsens första delsyfte är att utreda om det är förenligt med ickediskrimineringsklausu-

len i artikel 24 OECD:s modellavtal att utföra koncernbidrag med skattemässig verkan när 

ett bolag utanför EES är del i koncernen. För att besvara den första delfrågan utreds de 

svenska koncernbidragsreglerna både inom och utanför EES, som utreds i avsnitt 2. Icke-

diskrimineringsklausulen i artikel 24 OECD:s modellavtal måste även analyseras för att be-

svara syftet. Klausulen utreds för att undersöka om den kan medföra att koncernbidrag 

med skattemässig verkan medges när bolag utanför EES är del i koncernen. Syftets andra 

delfråga är huruvida klausulen kan användas när flera skatteavtal är tillämpliga. För att be-

svara frågorna i syftet utreds innebörden och syftet med artikel 24. Även kommentarerna 

till artikel 24 analyseras för att förstå hur artikeln ska tillämpas.  

OECD:s modellavtal har tillträtts av många stater som följer utformningen av modellavtalet 

när de skapar egna skatteavtal.94 OECD:s modellavtal är riktlinjer som stater själva får välja 

om de ska tillämpa eller inte. Ickediskrimineringsklausulen i artikel 24 i OECD:s modellav-

tal syftar till att förhindra diskriminering och iaktta de egentliga skillnaderna som uppkom-

mer, som exempelvis skillnad i den skattemässiga behandlingen beroende på utländskt 

ägande. Syftet med modellavtalet är inte att ge medborgarna i de avtalsslutande staterna 

bättre beskattning än i deras egen stat.95 Artikel 24 ska inte tillämpas på indirekt diskrimine-

ring utan endast på direkt diskriminering, eftersom syftet med artikeln enbart är att skydda 

bolag mot direkt diskriminering.96 Skatteavtal bygger på principen om ömsesidighet och det 

innebär att när en stat sluter avtal så gäller ickediskrimineringsklausulen i de avtal enbart för 

de stater som har ingått avtalet.97 Artikel 24 medför att om stat A har tecknat avtal med en 

annan stat B som medför skattemässiga fördelar till de inblandade staterna så kan inte en 

tredje stat C kräva samma fördelar. Det kan inte krävas genom att hänvisa till ett skatteavtal 

mellan den tredje staten C och den förstnämnda staten A. I en bred tolkning anses detta 

                                                 
94 http://www.oecd.org/about/membersandpartners/, hämtad 2013-03-30.  

95 Artikel 24.3-4 OECD:s modellavtal. 

96 Artikel 24.1 OECD:s modellavtal.   

97 Artikel 24.2 OECD:s modellavtal. 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
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innebär att skyldigheten för stat A att inte diskriminera nationella bolag i stat B bygger på 

att B inte diskriminerar nationella bolag i stat A.98  

Artikel 24 gäller enbart för diskriminering som har uppkommit på grund av vissa specifika 

skäl. För att klausulen ska vara tillämplig måste ett antal relevanta aspekter vara uppfyllda, 

dessa aspekter regleras i artikel 24. På så vis görs ett försök att eliminera skillnader som en-

bart är baserade på vissa grunder.  

3.2 Innebörden av artikel 24 och kommentarer 

Artikel 24 OECD:s modellavtal; 

 “1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation 

or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected 

requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to 

residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also 

apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.  

2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting 

State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the 

taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances, in 

particular with respect to residence, are or may be subjected.  

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other 

Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enter-

prises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a 

Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and 

reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own 

residents.  

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragraph 4 of 

Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to 

a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such en-

terprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned 

State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting 

                                                 
98 O’Brien, James G, The nondiscrimination article in tax treaties, Law and policy in international business: the in-

ternational journal of Georgetown University Law Center, volym 10(2), 1978, s. 545. 
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State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the 

same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.  

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or 

indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-

mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome 

than the taxation and connected” 

I artikelns första paragraf stadgas att medborgare i en avtalsslutande stat inte ska bli före-

mål för någon form av beskattning eller krav, i den andra avtalsslutande staten, som medför 

en större börda än den beskattning och de krav som medborgare i den andra staten utsätts 

för. För att paragrafen ska vara tillämplig krävs det att medborgarna ska vara i ”jämförbar 

situation”, särskilt med hänsyn till hemvisten. Det medför att en medborgare som har 

hemvist i olika stater inte befinner sig i ”jämförbar situation”.99 Det innebär att diskrimine-

ring på grund av nationalitet är förbjuden och att medborgare i en avtalsslutande stat inte 

ska behandlas sämre än medborgare i den andra avtalsslutande staten om ”jämförbar situa-

tion” föreligger.100 Med ”jämförbar situation” avses medborgare som enligt nationell lag an-

ses vara i ”jämförbar situation”.101 Van Raad anför att ”jämförbar situation” är ett nödvän-

digt krav endast när syftet med förmånen är att enbart nationella bolag ska motta förmå-

nen. Genom att uppställa krav på ”jämförbar situation” kan det undvikas att utländska bo-

lag mottar samma förmån som nationella bolag.102 Van Raad anser att ett kriterium om 

”jämförbar situation” är överflödig i en ickediskrimineringsklausul när det ger omständig-

heter som nationalitet, hemvist och utländsk ägarskap en ickediskriminerande status.103 Det 

medför att om bolagen anses ha hemvist i olika stater är artikel 24 i OECD:s modellavtal 

inte tillämpligt även om en diskriminerande åtgärd föreligger. Kravet på ”jämförbar situa-

tion” kan därför anses, enligt uppsatsförfattaren, som ett strikt krav och genom det blir bo-

lag diskriminerande eftersom bolagen måste anses ha hemvist i samma stat för att artikel 24 

ska bli tillämplig. 

                                                 
99 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 8.  

100 Artikel 24.5 OECD:s modellavtal. 

101 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 7. 

102 Van Raad, Kees, Nondiscrimination in international tax law, Kluwer and taxation publishers, Boston, nummer 
6, 1986, s. 89.  

103 Van Raad, Kees, Nondiscrimination in international tax law, Kluwer and taxation publishers, Boston, nummer 
6, 1986, s. 89. 
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Om bolag inte är i ”jämförbar situation” har den avtalsslutande staten A ingen skyldighet 

att ge samma förmåner till bolag i den andra avtalsslutande staten B som till nationella bo-

lag i den först nämnda staten A. Däremot ska den förstnämnda staten A ge samma fördelar 

till medborgare i stat B som ges till medborgare som vistas i stat B.104 I vissa fall kan ”jäm-

förbar situation” hänvisa till en persons skattemässiga situation, exempelvis när en avtals-

slutande stat A utsätter medborgare i stat B för en mer omfattande beskattningsskyldighet 

än för dem som är medborgare i stat A. Om behandlingen är förenlig med artikel 24.1 i 

OECD:s modellavtal så kan det inte hävdas att bolag som inte är hemmahörande i stat A är 

i ”jämförbar situation” som medborgare i stat A, när det gäller att tillämpa de relevanta reg-

lerna som berör omfattande eller begränsad skattskyldighet.105 Artikel 24.1 är skriven i ne-

gativ form och syftet med den är att förbjuda diskriminering i en stat gentemot medborgare 

i den andra staten.106  

I första paragrafen nämns det även att ett utländskt bolag inte ska utsättas för en högre 

grad av beskattning eller andra regler som tillför en större börda än för nationella bolag.107 

Det avser att när en skatt åläggs utländska bolag i ”jämförbar situation” så måste det vara i 

samma form både avseende skatten samt metoden för bedömningen av avgiften.108 Slutli-

gen måste skatten vara lika och kraven anslutna till beskattningen får inte vara mer betung-

ande för utländska bolag än för nationella bolag.109  

Nationella bolag från en avtalsslutande stat innebär en juridisk person som har bildats i en-

lighet med nationell lagstiftning.110 För att bestämma nationaliteten på ett bolag kan ett fler-

tal kriterier iakttas, såsom vart bolaget är bildat, var aktieägarna är hemmahörande, vart 

ledningen är hemmahörande och var den huvudsakliga verksamheten är.111 Ett bolag bru-

kar normalt bli en juridisk person genom att det införlivas eller registreras i enlighet med 

statens lagstiftning.112 I enlighet med lagstiftning har många stater införlivning eller registre-

                                                 
104 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 8. 

105 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 9. 

106 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 14. 

107 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 15. 

108 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 15. 

109 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 15. 

110 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 17. 

111 Van Raad, Kees, Nondiscrimination in international tax law, Kluwer and taxation publishers, Boston, nummer 
6, 1986, s. 81-82. 

112 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 17. 
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ring som ett av kriterierna för att bedöma hemvist för bolaget. Termen juridisk person är 

inte definierat i OCED:s modellavtal dock anses det följa av artikel 24.2 att det är staten där 

bolaget har bildats som avgör om bolaget är en juridisk person eller inte och inte den stat 

där bolaget diskrimineras.113 Det är viktigt att göra skillnad på olika behandling baserat på 

nationalitet och olika behandling som är hänförligt till andra omständigheter. Det eftersom 

artikel 24 förbjuder diskriminering på grund av nationalitet men endast då bolagen är i 

”jämförbar situation”.114 Alla medborgare i en avtalsslutande stat har rätt att åberopa 

diskriminering på grund av nationalitet mot den andra avtalsslutande staten.115   

Av artikel 24.3 följer att beskattning av ett fast driftställe, som ett bolag från en avtalsslu-

tande stat har i den andra avtalsslutande staten, inte ska bli mindre fördelaktigt beskattad i 

den andra staten. Bolaget ska bli beskattat på samma vis som ett bolag i den först nämnda 

staten om bolagen är i ”jämförbar situation”.116 Denna paragraf hänför sig inte till diskrimi-

nering på grund av nationalitet utan den är hänförlig till den faktiska hemvisten för bolaget. 

Det påverkar därmed utan åtskillnad och oavsett nationalitet alla hemmahörande i en av-

talsslutande stat som har ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten.117 Paragrafen 

medför att det inte är diskriminerande att beskatta utländska bolag annorlunda från natio-

nella bolag i den staten så länge det inte leder till en mer betungande beskattning för de ut-

ländska bolagen än för de nationella bolagen.118 Regeln har som avsikt att förhindra diskri-

minering gällande fasta driftställen i jämförelse med bolag i samma sektor, när det gäller be-

skattning hänförlig till bolags aktiviteter och speciellt skatt på vinster.119 Andra meningen i 

samma paragraf syftar till att undvika att bolag i en avtalsslutande stat som har ett fast drift-

ställe i den andra avtalsslutande staten inte ska få mer fördelar än nationella bolag i båda 

staterna. Det gäller både i den staten bolaget är hemmahörande, genom tillämpning av na-

tionell lag, samt i den stat där bolaget har ett fast driftställe då bolagen kan få fördelar ge-

nom principen om likabehandling.120 Principen om likabehandling innebär att utländska bo-

                                                 
113 Van Raad, Kees, Nondiscrimination in international tax law, Kluwer and taxation publishers, Boston, nummer 

6, 1986, s. 83. 

114 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 17. 

115 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 17. 

116 Artikel 24.3 OECD:s modellavtal. 

117 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 33. 

118 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 34. 

119 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 35. 

120 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 36. 
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lag inte ska behandlas skattemässigt sämre än nationella bolag. Vidare följer av paragrafen 

att den skattemässiga behandlingen av det fasta driftstället i en avtalsslutande stat A som 

tillhör ett bolag i den andra avtalsslutande staten B bör jämföras med ett bolag i den först-

nämnda staten A som har samma struktur som liknar den hos det bolag som det fasta drift-

stället tillhör.121  

Det har uppkommit ett antal svårigheter med att tolka principen om likabehandling, en av 

de största svårigheterna är den faktiska karaktären av ett fast driftställe. Det är inte en sepa-

rat juridisk enhet utan en del av ett bolag som har sitt huvudkontor i en annan stat.122 Fasta 

driftställen skiljer sig från bolag då ett bolag utgör en enda enhet där alla aktiviteter, inklusi-

ve skattemässiga konsekvenser, kan hänföras till den stat där bolaget har sitt huvudkon-

tor.123 Likabehandling för fast driftställe innebär att det ska behandlas likadant och ha 

samma rättigheter som ett nationellt bolag.124  

Avslutningsvis nämns i artikel 24 att ett bolag i en avtalsslutande stat där kapitalet är helt el-

ler delvis ägt eller kontrollerat, av en eller flera medborgare i den andra avtalsslutande sta-

ten, inte ska bli utsatt i den förstnämnda staten, för en högre beskattning eller andra krav 

gällande beskattningen som medför en större börda än den beskattning som liknande bolag 

i den förstnämnda staten är eller kan bli utsatt för.125 Syftet med paragrafen är att säkerställa 

likabehandling för skattebetalare som har hemvist i samma stat och att inte utsätta ut-

ländskt kapital för andra regler än de som gäller för inhemskt kapital.126 Den syftar även till 

att säkerställa att alla bolag hemmahörande i en stat inte behandlas olika på grund av vem 

som äger eller kontrollerar bolagets kapital.127 Reglerna i artikel 24 ska, förutom när artikel 2 

gällande vilka skatter som är inräknade i modellavtalet säger annat, vara tillämpliga på alla 

skatter av alla slag och beskrivningar.128 

                                                 
121 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 37. 

122 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 39.  

123 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 39. 

124 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 40. 

125 Artikel 24.5 OECD:s modellavtal. 

126 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 78. 

127 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 78. 

128 Artikel 24.6 OECD:s modellavtal. 
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3.3 Avslutande kommentar 

Artikel 24 i OECD:s modellavtal syftar till att förhindra att utländska bolag behandlas skat-

temässigt sämre än nationella bolag. För att ickediskrimineringsklausulen ska tillämpas mås-

te vissa krav vara uppfyllda, som diskuterades ovan i avsnitt 3. Kraven är att det måste före-

ligga en diskriminerande situation samt att bolagen måste vara i ”jämförbar situation”.  Be-

dömningen om bolagen är i ”jämförbar situation” eller inte kan vara svår att avgöra. Enligt 

uppsatsförfattarens åsikt varierar HFD:s bedömning och i vissa mål ställs högre krav än i 

andra mål. I vissa situationer kan flera skatteavtal bli tillämpliga, det är oklart i dessa fall om 

ickediskrimineringsklausulen kan användas när flera skatteavtal är tillämpliga. Det är inget 

som framgår av artikel 24 däremot har det i kommentarerna till modellavtalet angetts vad 

som händer i triangulära situationer. Det diskuteras utförligt i avsnitt 4 nedan.  
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T DB, H DB och SV DB äger del i Y AB 

Äger 

Äger Äger 
Äger Koncernbidrag 

4 Kan artikel 24 användas när flera skatteavtal är till-

lämpliga? 

4.1 Inledning 

Den andra delfrågan i uppsatsen är om ickediskrimineringsklausulen kan användas för att 

medge koncernbidrag med skattemässig verkan när flera skatteavtal är tillämpliga. Uppsat-

sens andra delfråga utreds genom praxis samt genom en analys av kommentarerna till arti-

kel 24. I kommentarerna till artikel 24 i modellavtalet har det angetts vad OECD:s mo-

dellavtal avser med triangulära situationer därmed studeras kommentarerna även kapitel R 

(11) i OECD:s modellavtal utreds för att förtydliga vad som anges i kommentarerna till 

modellavtalet. Doktrin studeras till viss del för att påvisa författares åsikter gällande till-

lämpningen av flera skatteavtal samtidigt.  

4.2 Praxis gällande tillämpningen av artikel 24 vid flera skat-

teavtal 

I RÅ 2000 ref 17 ställde X AB och Y AB frågan om koncernbidrag kunde ges med skatte-

mässig verkan. Situationen innebar att X AB hade ett direkt ägande om 34 procent av rös-

tandelen och 43 procent av kapitalandelen i Y AB. Resterande ägdes dels av X AB:s heläg-

da holländska och tyska dotterbolag och dels av ett svenskt helägt dotterbolag till X AB. X 

AB och Y AB ställde frågan huruvida de kan ge koncernbidrag med skattemässig verkan i 

detta fall.              

 

 

 

 

 

Frågan som uppkommer i målet är huruvida flera skatteavtal kan tillämpas samtidigt. HFD 

konstaterade att det finns en ickediskrimineringsklausul i både det holländska och det tyska 

skatteavtalen och att det framgår av tidigare praxis att en samtidig tillämpning inte är möj-

lig.129 Det eftersom bestämmelserna i varje skatteavtal enbart ska tillämpas mellan de avtals-

slutande parterna och inte i förhållande till en tredje part som inte är avtalspart. HFD hän-

                                                 
129 RÅ 1993 ref 91 II. 

  H DB  SV DB 

  X AB 

   Y AB    T DB 
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visar även till en jämförelse med uttalandena i punkterna 54 och 55 till artikel 24 i OECD:s 

modellavtal. 

Det har även påvisats i RÅ 1993 ref 91 II, som har klargjorts ovan i avsnitt 2.6.3.1 att HFD 

ansåg att det inte gick att tillämpa två skatteavtal samtidigt. HFD ansåg att det inte är möj-

ligt att tillämpa skatteavtalen samtidigt eftersom bestämmelserna i ett dubbelbeskattnings-

avtal är avsett att tillämpas endast mellan de avtalsslutande staterna och inte i förhållande 

till en stat som inte är avtalspart. 

4.3 Tillämpning av flera skatteavtal   

Skatteavtal är bilaterala avtal, ibland kan det dock uppkomma situationer när mer än två 

länder är inblandade.130 En triangulär situation uppkommer när tre stater är inblandade och 

flera skatteavtal blir tillämpliga.131 Triangulära situationer har blivit mer förekommande ef-

tersom en ökning i internationellt ekonomiskt samarbete sker.132 Ibland kan triangulära si-

tuationer lösas genom en tillämpning av ett skatteavtal, exempelvis artikel 4 OECD:s mo-

dellavtal som reglerar hur konflikter ska lösas när ett bolag som har hemvist i två stater 

mottar inkomst från en tredje stat.133 Typsituationen för triangulära situationer är att in-

komst från ränta, utdelning eller royalty uppkommer från stat A och inkomsten mottas av 

ett fast driftställe i stat B, moderbolaget till det fasta driftstället är beläget i stat C.134 I artikel 

24 i OECD:s modellavtal anges inte hur triangulära situationer ska behandlas, i kommenta-

rerna till vissa artiklar behandlas dock triangulära situationer. I kommentarerna till artikel 24 

i modellavtalet regleras situationen när ett fast driftställe är etablerat i A, som har sitt mo-

derbolag i B, mottar ränta eller utdelning från C. Då uppkommer frågan hur och till vilken 

utsträckning A kan beskatta det fasta driftstället för den del som inte kan beskattas av stat 

C.135 De flesta stater kan beskatta detta i enlighet med nationell lagstiftning. För stater som 

inte kan lösa problemet genom nationell lagstiftning har OECD:s modellavtal ett förslag på 

en klausul som kan intas i avtalet för att undvika dessa situationer eller för att klargöra så-

                                                 
130 R (11) Triangular cases, OECD:s modellavtal, Introduktion paragraf 1. 

131 Van Raad, Kees, The 1992 OECD Model Treaty: Triangular cases, European Taxation, volym 33, nummer 9, 
1993, s. 298. 

132 R (11) Triangular cases, OECD:s modellavtal, Outline of the problem, II, A, paragraf 4.  

133 R (11) Triangular cases, OECD:s modellavtal, Introduktion paragraf 1. 

134 R (11) Triangular cases, OECD:s modellavtal, Introduktion paragraf 1. 

135 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 69. 
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dana situationer.136 Där stadgas att parterna A och C i skatteavtalet med B kan införa en 

klausul. Den klausulen medger att A kan dra av beskattningsskyldigheten i stat C där in-

komsten uppkommit.137 Den beskattningsbara summan ska dock inte överstiga den summa 

som moderbolaget kan kräva i stat A med hänvisning till skatteavtalet med C.138 Genom att 

införa en klausul i skatteavtalet beskattas inkomsten inte i stat C där den uppkom utan in-

komsten beskattas istället i stat A där moderbolagets fasta driftställe är beläget.   

Van Raad anger att följande situationer är vanliga triangulära situationer, det första är när 

ett bolag i stat A bedriver verksamhet genom ett fast driftställe i stat B och inkomst hänför-

ligt till det fasta driftstället uppkommer i stat C. Det andra fallet är när mottagaren eller ut-

betalaren av inkomsten har dubbel hemvist.139 Sådana triangulära situationer kan leda till att 

beskattning sker i alla tre stater. För att undvika detta måste både staten där moderbolaget 

är hemmahörande och staten där det fasta driftstället är beläget utföra skattelättnad.140   

I kapitel R (11) i OECD:s modellavtal gällande triangulära situationer förtydligas kommen-

tarerna till OECD:s modellavtal. Där anges att typsituationen för triangulära situationer är 

när tre stater är inblandade och om alla stater har bilaterala skatteavtal med varandra.141 I 

stat C är inkomst hänförligt till utdelning, ränta eller royalty utbetalt till ett bolag med hem-

vist i B. Stat C kan därmed inte kräva källskatt som är angett i skatteavtalet mellan B och C. 

Det faktum att inkomsten är hänförlig till ett fast driftställe i A innebär inte att skatteavtalet 

mellan B och C inte ska tillämpas i stat C. Däremot är avtalet mellan A och C inte tillämp-

ligt eftersom det fasta driftstället inte är hemmahörande i stat A. I rapporten anges dock att 

i stat B är både skatteavtalet mellan B och C samt B och A tillämpligt. Skatteavtalet mellan 

B och C är tillämpligt eftersom inkomsten uppkommer i C och ges till ett bolag med hem-

vist i stat B. Avtalet mellan B och A är tillämpligt eftersom inkomsterna är hänförliga till 

det fasta driftstället i stat A.142 

                                                 
136 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 70.  

137 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 70.  

138 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 70.  

139 Van Raad, Kees, The 1992 OECD Model Treaty: Triangular cases, European Taxation, volym 33, nummer 9, 
1993, s. 298. 

140 Van Raad, Kees, The 1992 OECD Model Treaty: Triangular cases, European Taxation, volym 33, nummer 9, 
1993, s. 298. 

141 R (11) Triangular cases, OECD:s modellavtal, Outline of the problem, II, B, paragraf 10. 

142 R (11) Triangular cases, OECD:s modellavtal, Outline of the problem, II, B, paragraf 11-13. 
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4.4 Analys  

I praxis har det framkommit att flera skattavtal inte kan tillämpas samtidigt, eftersom skat-

teavtal enbart ska tillämpas mellan de avtalsslutande parterna och inte en tredje part. HFD 

hänvisar i praxis till OECD:s kommentarer i modellavtal paragraf 69 och 70. Kommenta-

rerna studeras ovan i avsnitt 4.3.  

I kommentarerna anges det att det finns situationer när triangulära situationer uppkommer 

och hur beskattningen ska lösas i en sådan situation. Det diskuteras dock inte i kommenta-

rerna om artikel 24 i OECD:s modellavtal kan tillämpas. Däremot framgår det av kommen-

tarerna, enligt uppsatsförfattarens mening, att flera skatteavtal kan tillämpas samtidigt. Det 

eftersom både avtalet mellan stat C dit inkomsten är hänförligt, och stat B där moderbola-

get är beläget, är tillämpligt. Även avtalet mellan stat B och stat A där det fasta driftstället är 

beläget, är tillämpligt. I kommentaren anges att C, dit inkomsten är hänförlig, och A, där 

det fasta driftstället är beläget, kan införa en klausul i skatteavtalen med B. Den klausulen 

innebär att stat A kan dra av beskattningsskyldigheten i stat C där inkomsten uppkommit. 

På så vis undviks dubbelbeskattning eller trippelbeskattning och fler än ett skatteavtal blir 

tillämpligt. Därmed framgår det, enligt uppsatsförfattarens åsikt, att flera skatteavtal kan 

vara tillämpliga samtidigt. 

I kommentarerna till modellavtalet och OECD:s rapport om triangulära situationer nämns 

inte alla situationer som kan uppkomma. I doktrin och i modellavtalet anges att det är situa-

tioner när tre stater är inblandande.143 Exempelvis en sådan situation som uppkommer i RÅ 

1993 ref 91 II, se ovan i avsnitt 2.6.3.1, där ett utländskt moderbolag ägde två utländska 

systerbolag som i sin tur gemensamt ägde två svenska dotterdotterbolag. De två svenska 

dotterdotterbolagen ville utföra koncernbidrag med skattemässig verkan. I en sådan situa-

tion när de två utländska dotterbolagen har hemvist i två olika stater, exempelvis USA och 

Brasilien, blir två skatteavtal tillämpliga, det mellan Sverige och USA samt det mellan Sveri-

ge och Brasilien. Därmed anses en sådan situation även ingå i triangulära situationer. När 

en triangulär situation uppstår kan det leda till att inkomsten blir dubbel eller trippelbeskat-

tad. I situationen som uppkommer i RÅ 1993 ref 91 II om flera skatteavtal blir tillämpliga 

är frågan om artikel 24 i OECD:s modellavtal kan användas eller inte. Eftersom en diskri-

minerande situation kan uppstå i och med att koncernbidrag med skattemässig verkan inte 

kan utföras borde ickediskrimineringsklausulen i artikel 24 i OECD:s modellavtal kunna 

                                                 
143 R (11) Triangular cases, OECD:s modellavtal, Introduktion paragraf 1 och Van Raad, Kees, The 1992 

OECD Model Treaty: Triangular cases, European Taxation, volym 33, nummer 9, 1993, s. 298. 
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tillämpas även när flera skatteavtal är tillämpliga. Van Raad anser att artikel 24 kan använ-

das för att undersöka om det strider mot ickediskrimineringsklausulen att inte utföra skatte-

lättnad i triangulära situationer.144 Van Raad undersöker möjligheten att utföra skattelättnad 

genom en tillämpning av artikel 24.3 i OECD:s modellavtal för ett fast driftställe som kan 

komma att trippelbeskattas.145  

4.5 Avslutande kommentar  

Gällande om flera skatteavtal kan tillämpas samtidigt stadgar HFD att det inte kan göras ef-

tersom bestämmelserna i ett skatteavtal endast är avsett att tillämpas mellan de avtalsslu-

tande parterna. Dock stadgas det i kommentarerna till OECD:s modellavtal att två avtals-

slutande parter i ett skatteavtal med en tredje part kan reglera en av staternas beskattnings-

rätt i en tredje stat. Även i OECD:s rapport gällande triangulära situationer framkommer 

det att flera skatteavtal kan vara tillämpliga. Frågan är om ickediskrimineringsklausulen kan 

användas när flera skatteavtal är tillämpliga. OECD:s modellavtal och kommentarer regle-

rar inget om detta, dock framkommer det i doktrin att en tillämpning av artikel 24 vid flera 

skatteavtal borde kunna ske.  

 

 

 

 

                                                 
144 Zhai, Gang, Triangular cases involving income attributable to PEs, Tax notes international, volym 53, nummer 12, 

Mars 23, 2009, s. 1107. 

145 Zhai, Gang, Triangular cases involving income attributable to PEs, Tax notes international, volym 53, nummer 12, 
Mars 23, 2009, s. 1107-1108. 
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Äger Äger 

Koncernbidrag 

5 Analys  

5.1 Inledning 

I analysen utreds det första och andra delsyftet i uppsatsen. Materialet som har framkom-

mit i uppsatsen appliceras på de olika situationerna i syftet och granskas kritiskt. Först ut-

reds de olika situationerna i den första delfrågan i syftet som är huruvida det är förenligt 

med ickediskrimineringsklausulen att utföra koncernbidrag med skattemässig verkan när 

bolag utanför EES är del i koncernen. Den andra delfrågan i syftet studeras därefter huru-

vida ickediskrimineringsklausulen kan användas när flera skatteavtal är tillämpliga, för att 

utreda detta studeras koncernbidragssituationer där flera stater är inblandade.  

I avsnitt 5.2 utreds den första delfrågan i analysen. För att analysera den första delfrågan ut-

reds de situationer som anges i syftet. Materialet som framkommer under uppsatsen appli-

ceras på situationerna i syftet och materialet granskas kritiskt för att ta ställning till frågorna 

i syftet. Vidare studeras även, i avsnitt 5.3, huruvida ickediskrimineringsklausulen kan an-

vändas när flera skatteavtal är tillämpliga. För att påvisa den andra delfrågan i syftet stude-

ras situationer där flera bolag i olika stater är del i koncernen.  

5.2 Strider det mot ickediskrimineringsklausulen att inte 

kunna utför koncernbidrag till bolag utanför EES? 

5.2.1 Situation ett 

Ett svenskt moderbolag som äger ett utländskt bolag som i sin tur äger ett svenskt bolag. 

De två svenska bolagen vill utföra koncernbidrag med skattemässig verkan. 

 

 

 

Enligt de svenska koncernbidragsreglerna kan koncernbidrag inte medges i situation ett, ef-

tersom det utländska bolaget B måste vara hemmahörande inom EES och motsvara ett 

svenskt bolag. Mottagaren av koncernbidraget måste även vara skattskyldig i Sverige för 

den näringsverksamhet som bidraget är hänförligt till.146 Eftersom det finns utländskt ägan-

de, utanför EES, i koncernen kan de svenska koncernbidragsreglerna inte tillämpas. När 

                                                 
146 35 kap. 2a § IL.  

Svenskt 
moderbolag 

Utländskt 
bolag 

Svenskt  
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koncernbidrag med skattemässig verkan inte kan utföras innebär det att bolagen blir före-

mål för en mindre förmånlig beskattning. Bidraget får inte dras av och därmed ökar det 

beskattningsbara underlaget vilket i sin tur leder till en högre beskattning. Det föreligger 

därmed en diskriminering.  

I förarbeten anges det att koncernbidragsreglerna borde anpassas för att överensstämma 

med Sveriges internationella åtaganden inom EES. Det anges även att reglerna för kon-

cernbidrag måste vara uppfyllda men att genom en tillämpning av ickediskrimineringsklau-

sulen torde bidrag med avdragsrätt föreligga.147 Uppsatsförfattaren anser, att eftersom icke-

diskrimineringsklausulen finns i internationella åtagande utanför EES likaså och inte enbart 

är begränsat till internationella åtaganden inom EES borde koncernbidrag med skattemäs-

sig verkan kunna utföras utanför EES. Därmed anser uppsatsförfattaren att tillämpningen 

av ickediskrimineringsklausulen inte enbart kan begränsas till att användas inom EES när 

den återfinns i skatteavtal utanför EES.  

Eftersom en diskriminering föreligger när koncernbidrag med skattemässig verkan inte kan 

ske är det av vikt att undersöka om det kan medges genom en tillämpning av artikel 24 i 

OECD:s modellavtal. I artikel 24 stadgas det att ett bolag hemmahörande i en avtalsslutan-

de stat inte ska bli utsatt i den andra avtalsslutande staten för en mer betungande beskatt-

ning. När ett bolag i Sverige vars kapital ägs eller kontrolleras av ett utländskt bolag, ska bo-

laget inte bli utsatt för en högre beskattning än liknande bolag i Sverige.148 Om koncernbi-

drag med skattemässig verkan inte medges blir det en mer betungande beskattning för det 

svenska dotterbolaget eftersom avdrag inte medges vilket medför att den beskattningsbara 

inkomsten ökar och därmed blir skatten högre. Förutom att en diskriminering ska föreligga 

måste bolagen även vara i ”jämförbar situation” för att klausulen ska kunna tillämpas. Vid 

bedömningen om bolagen är i ”jämförbar situation” eller inte, anges det att ett bolag som 

har hemvist i en annan stat inte är i ”jämförbar situation”.149 Koncernbidraget sker mellan 

de två svenska bolagen som har hemvist i samma stat, det anges dock i praxis att fler aspek-

ter behövs utredas. Enligt praxis ska det ses till de omständigheter som är relevanta vid 

koncernbeskattning. HFD bedömde i mål RÅ 1996 ref 69 att bolag ska anses vara i ”jäm-

förbar situation” om det ägande bolaget inte är bosatt i ett annat land och inte har sin hu-

                                                 
147 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 74. 

148 Artikel 24.5 OECD:s modellavtal. 

149 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 8. 
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Koncernbidrag 

vudsakliga verksamhet där.150 Hänsyn ska även ges till vart aktieägarna är hemmahörande, 

vart ledningen är hemmahörande och vart den huvudsakliga verksamheten är belägen.151 

HFD har även anfört i mål RÅ 1998 ref 49 att även om bolagen inte har samma bolags-

form och även om beskattningen är olika kan bolagen ändock vara i ”jämförbar situation”. 

HFD har kommit till varierande slutsatser gällande ”jämförbar situation” och ibland synes 

kraven inte vara särskilt hårda. Uppsatsförfattaren anser att kraven tillämpas inkonsekvent 

och att kraven inte uppkommer i varje fall då ”jämförbar situation” ska bedömas. Det ver-

kar inte finnas några enhetliga krav för att bolagen ska anses vara i samma situation utan en 

bedömning görs från fall till fall. Därmed anser uppsatsförfattaren att kraven som har ut-

vecklats genom praxis är svåra att bedöma och det är oklart när de ska tillämpas. Uppsats-

författaren tar därmed enbart hänsyn till det krav på ”jämförbar situation” som är tydligt 

fastställt, vilket är att bolagen ska bedömas ha hemvist i samma stat.  

Bolagen i situation ett som utför koncernbidrag har hemvist i samma stat, och eftersom en 

diskriminering föreligger anser uppsatsförfattaren att artikel 24 är tillämplig. Därmed bör 

koncernbidrag med skattemässig verkan utföras när det finns utländskt ägande, utanför 

EES, i koncernen.  

5.2.2 Situation två 

Två svenska systerbolag ägs av ett gemensamt utländskt moderbolag. Systerbolagen vill ut-

föra koncernbidrag med skattemässig verkan sinsemellan. 

 

 

 

 

 

De svenska koncernbidragsreglerna medger inte att en koncern med bolag utanför EES får 

utföra koncernbidrag med skattemässig verkan.152 Som nämnts ovan i 5.2.1 anses det i fö-

rarbeten att Sverige bör fullfölja sina internationella åtagande och en tillämpning av ickedis-

                                                 
150 RÅ 1998 ref 49. 

151 Van Raad, Kees, Nondiscrimination in international tax law, Kluwer and taxation publishers, Boston, nummer 
6, 1986, s. 81-82. 

152 35 kap. 1-4 §§ IL. 
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krimineringsklausulen torde ske, dock enbart inom EES.153 Uppsatsförfattaren anser dock 

att det även borde gälla utanför EES.  

Eftersom koncernbidrag inte kan medges med hjälp av nationell rätt undersöks det om 

koncernbidrag med skattemässig verkan kan medges genom en tillämpning av ickediskri-

mineringsklausulen i artikel 24 i OECD:s modellavtal. Först måste det undersökas om en 

diskriminerande situation föreligger. I artikel 24.5 i OECD:s modellavtal anges att ett bolag 

i en avtalsslutande stat som ägs eller kontrolleras av ett bolag i den andra avtalsslutande sta-

ten ska inte i den först nämnda staten bli utsatt för en mer betungande beskattning än na-

tionella bolag i den första staten. I situation två är det diskriminerande för systerbolagen, 

eftersom om utländskt ägande inte förekommer i koncernen hade koncernbidrag med skat-

temässig verkan medgivits. När koncernbidrag med skattemässig verkan inte medges blir 

systerbolagen utsatta för en mer betungande beskattning än de bolag som inte har utländskt 

ägande i koncernen. Det blir en mer betungande beskattning eftersom systerbolagen inte 

får göra avdrag för utgift respektive ta upp bidraget som en intäkt vilket leder till att skatte-

underlaget blir större, det i sin tur leder till en högre beskattning.  

I RÅ 1993 ref 91 II ansåg HFD att koncernbidrag med skattemässig verkan mellan syster-

bolag inte kunde utföras. HFD såg till ickediskrimineringsklausulen, dock ansågs den inte 

kunna tillämpas eftersom situationen i målet var sådant att flera skatteavtal blev tillämpliga. 

Uppsatsförfattaren anser att det tyder på att ickediskrimineringsklausulen bör varit tillämp-

lig i målet om flera skatteavtal inte var tillämpliga. I RÅ 1993 not 677 ansåg HFD att kon-

cernbidrag med skattemässig verkan var möjligt när moderbolaget var utländskt genom en 

tillämpning av ickediskrimineringsklausulen.  

Även i situation två måste det avgöras om bolagen har samma hemvist eller inte. Systerbo-

lagen som vill utföra koncernbidrag med skattemässig verkan är både svenska bolag men 

har ett utländskt moderbolag. Eftersom systerbolag har hemvist i samma stat är bolagen i 

”jämförbar situation”. Det utländska moderbolaget är inte i samma situation eftersom bo-

laget inte har hemvist i samma stat som systerbolagen. Koncernbidraget med skattemässig 

verkan sker mellan systerbolagen som har hemvist i samma stat och därmed anses det att 

ickediskrimineringsklausulen är tillämplig. I praxis har det framkommit flera krav för att ut-

reda ”jämförbar situation”, uppsatsförfattaren anser, som nämnts ovan i avsnitt 5.2.1, att 

                                                 
153 Se ovan avsnitt 5.2.1. 
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kraven för ”jämförbar situation” varierar och ibland bedöms det inte överhuvudtaget.154 

Enligt uppsatsförfattarens mening är kraven inkonsekventa och bedömningen synes inte 

vara särskilt hård, uppsatsförfattaren tar därmed inte ställning till kriterierna som har fram-

kommit i praxis då det är oklart när kriterierna ska tillämpas och vilka som ska tillämpas. 

Uppsatsförfattaren anser därmed att koncernbidrag med skattemässig verkan kan medges 

genom en tillämpning av ickediskrimineringsklausulen. Det eftersom Sverige måste fullfölja 

sina internationella åtaganden även utanför EES samt då det anges i förarbetena att om sys-

terbolagen är skattskyldiga i Sverige bör koncernbidrag med skattemässig verkan föreligga 

även om moderbolaget är svenskt eller utländskt.155 Det har även framkommit i praxis att 

koncernbidrag med skattemässig verkan kan medges i vissa fall när bolag utanför EES är 

del i koncernen.156 Eftersom bolagen är i ”jämförbar situation” och det föreligger en 

diskriminering anser uppsatsförfattaren att koncernbidrag med skattemässig verkan kan 

medges i situation två. 

5.2.3 Situation tre  

Ett utländskt moderbolag har ett fast driftställe beläget i Sverige och har även ett svenskt 

dotterbolag. Det fasta driftstället och det svenska dotterbolaget vill utföra koncernbidrag 

med skattemässig verkan. 

 

 

 

I HFD mål nr 3130-11 hade ett utländskt bolag ett fast driftställe i Sverige. Det fasta drift-

stället ägde ett svenskt dotterbolag, det fasta driftstället och dotterbolaget ville utföra kon-

cernbidrag med skattemässig verkan. HFD angav i målet att koncernbidrag med skattemäs-

sig verkan inte kunde medges eftersom HFD ansåg att bolagen inte var i ”jämförbar situa-

tion”.  

I ett förhandsbesked från SRN den 25 juni 1998 hade ett utländskt bolag ett fast driftställe i 

Sverige och ett dotterbolag i Sverige. Det fasta driftstället och dotterbolaget ville utföra 

koncernbidrag med skattemässig verkan. SRN angav att bidrag kunde utföras eftersom om 

                                                 
154 RÅ 1996 ref 69, RÅ 1998 ref 49 och Rå 1999 ref 58.  

155 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 76. 

156 Se exempelvis RÅ 1993 ref 91 I. 
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det utländska bolaget hade varit ett svenskt bolag hade koncernbidrag med skattemässig 

verkan kunnat utföras. Därmed medgavs bidraget genom en tillämpning av ickediskrimine-

ringsklausulen.157  

SKV anser att det inte är möjligt att lämna koncernbidrag med skattemässig verkan, mellan 

ett svenskt aktiebolag och ett utländskt bolags fasta driftställe i Sverige enligt 35 kap. IL. 

Dock kan i vissa fall koncernbidrag med skattemässig verkan medges genom en tillämpning 

av artikel 24.1 i OECD:s modellavtal.158 Det kan medges under förutsättning att det andra 

landet tillämpar principen om verklig ledning som grund för obegränsad skattskyldighet.159 

SKV anser även att skatteavtalet med det andra landet ska överensstämma med artikel 4.3 i 

OECD:s modellavtal, som innebär att om ett bolag har hemvist i båda avtalsslutande stater 

anses bolaget har hemvist endast i den stat där den verkliga ledningen är belägen.160 Verklig 

ledning innebär den plats där den dagliga ledningen utförs samt där företagsledningen fattar 

beslut.161 SKV finner att det inte går att i några andra situationer lämna koncernbidrag mel-

lan ett svenskt bolag och ett utländskt bolags fasta driftställe i Sverige.  

I artikel 24.3 i OECD:s modellavtal anges att ett fast driftställe inte beskattas mindre för-

månligt än ett nationellt bolag i den staten där det fasta driftstället ligger. I det fall koncern-

bidrag skattemässig verkan inte medges innebär det att beskattningen blir mindre förmånlig 

än för nationella bolag. Det eftersom avdrag för utgiften inte får ske och intäkten får inte 

heller tas upp, vilket medför att beskattningen blir högre än för nationella bolag. Diskrimi-

nering i enlighet med artikel 24.3 i OECD:s modellavtal föreligger därmed. Det fasta drift-

stället och dotterbolaget måste även i situation tre vara i ”jämförbar situation”. Ett ut-

ländskt bolag som bedriver ett fast driftställe beskattas ungefärligen på samma sätt som ett 

svenskt bolag. HFD stadgar i mål nr 3130-11 att ett fast driftställe och ett svenskt bolag 

inte var i ”jämförbar situation”. Uppsatsförfattaren anser dock att ett fast driftställe och ett 

svenskt bolag är i ”jämförbar situation” eftersom det fasta driftstället är beläget i Sverige.   

                                                 
157 Riksskatteverkets rättsfalls protokoll 39/98, SRN:s förhandsbesked meddelat den 25 juni 1998.  

158 Skatteverkets ställningstaganden, Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sveri-
ge när det utländska bolaget hör hemma utanför EES, Dnr/målnr/löpnr; 131 461482-12/111, avsnitt 3.3.  

159 Skatteverkets ställningstaganden, Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sveri-
ge när det utländska bolaget hör hemma utanför EES, Dnr/målnr/löpnr; 131 461482-12/111, avsnitt 3.3. 

160 Skatteverkets ställningstaganden, Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sveri-
ge när det utländska bolaget hör hemma utanför EES, Dnr/målnr/löpnr; 131 461482-12/111, avsnitt 1.  

161 Emanuelsson, Korsell, Lars, Lindén Björn, Verklig ledning – hemvistsreglerna för juridiska personer, Skattenytt, 
1996, s. 215. 
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HFD anger att en tillämpning av ickediskrimineringsklausulen på ett utländskt bolag förut-

sätter att bolaget i Sverige är föremål för en annan behandling en ett jämförbart svenskt bo-

lag och att den avvikande behandlingen beror på att bolaget inte är svenskt.162 HFD anger 

vidare att för att detta ska kunna ske måste bolagen ha hemvist i samma land. Det fasta 

driftstället får en mindre förmånlig beskattning i Sverige än ett jämförbart svenskt bolag ef-

tersom koncernbidrag med skattemässig verkan inte medges. 163 Anledningen till den mind-

re förmånliga beskattningen är att bolaget ägs av ett utländskt bolag, detta är därmed dis-

kriminerande. Eftersom det fasta driftstället och dotterbolaget båda är belägna i Sverige an-

ses bolagen ha hemvist i samma stat. SKV:s kriterium på verklig ledning är diskutabelt och 

är inget krav som är vanligt förekommande när det gäller att bedöma ”jämförbar situation”.  

Även i doktrin anges att ett fast driftställe borde behandlas som ett svenskt bolag när det 

gäller koncernbidrag med skattemässig verkan. Bergman anser att ett fast driftställe ska be-

handlas lika gällande beskattningen, vilket innebär att den ska ha samma förutsättningar 

som ett svenskt bolag att utföra koncernbidrag med skattemässig verkan.164 Det anses där-

för att ett fast driftsälle ska beskattas som ett svenskt jämförbart bolag och inte bli föremål 

för en mindre fördelaktig beskattning.  

I förarbeten anges att utlandsägda fasta driftställen som bedriver sin verksamhet här ska 

jämställas med svenska bolag om det utländska bolaget som bedriver verksamhet i Sverige 

är hemmahörande inom EES. Förarbetena anser att då kan koncernbidrag med skattemäs-

sig verkan medges mellan ett fast driftställe och ett utlandsägt svenskt dotterbolag.165 Upp-

satsförfattaren anser att detta bör kunna tillämpas på bolag utanför EES likaväl genom en 

tillämpning av ickediskrimineringsklausulen. Uppsatsförfattaren anser, på grund av det 

ovan sagda, att koncernbidrag med skattemässig verkan bör medges i situation tre, mellan 

ett utländskt bolags fasta driftställe och ett utlandsägt dotterbolag.  

5.2.4 Avslutande kommentar till analysen av situation ett till tre 

I situationerna ett till tre anser uppsatsförfattaren att koncernbidrag med skattemässig ver-

kan bör utföras. Det eftersom om bidrag inte medges blir bolagen som har utländskt ägan-

                                                 
162 HFD mål nr 3130-11. 

163 HFD mål nr 3130-11. 

164 Bergmann, Elisabeth, Diskrimineringsförbudens betydelse för koncernbidrag mellan svenskt bolag och utländskt bolags fi-
lial i Sverige, Svensk skattetidning, nr 10, 1994, s. 734-736.   

165 Proposition 2000/01:22, Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. s. 76-77. 
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de i koncernen föremål för en mindre förmånlig beskattning än nationella bolag och en 

diskriminering för dessa bolag föreligger därmed. Det är dock oklart hur strikta kraven på 

”jämförbar situation” är, av OECD:s modellavtal och kommentarer framkommer att bola-

gen ska ha samma hemvist. Uppsatsförfattaren anser att kriterium på att bolagen ska ha 

samma hemvist är diskriminerande i sig själv. Det eftersom det ger diskriminering på grund 

av nationalitet eller att bolagen har hemvist i olika stater en ickediskriminerande status. Van 

Raad anför även att ett kriterium om ”jämförbar situation” är överflödig i en ickediskrimi-

neringsklausul när det ger omständigheter som nationalitet, hemvist och utländsk ägarskap 

en ickediskriminerande status.166 Uppsatsförfattaren håller med Van Raad i hans resone-

mang, eftersom kravet är dels svårt att uppnå och bolag som inte har hemvist i samma stat 

men som har bolag i den andra staten borde också kunna tillämpa artikel 24 i OECD:s 

modellavtal. Om ickediskrimineringsklausulen inte kan tillämpas beroende på att bolagen 

har hemvist i olika stater föreligger ändock en diskriminerande åtgärd men det kan inte 

jämkas på något sätt för bolag utanför EES. Det leder till att koncerner där bolag utanför 

EES är del i koncernen får en mindre förmånlig beskattning. Det kan i sin tur leda till att 

koncerner inte vill ha bolag utanför EES som del i koncernen eller att förekomsten av in-

ternationellt verksamma koncerner minskar. Därmed anser uppsatsförfattaren att kravet på 

att bolagen ska bedömas ha samma hemvist för att vara i ”jämförbar situation” är strikt. 

Kravet på att bolag ska ha samma hemvist leder till att tillämpningen av artikel 24 i 

OECD:s modellavtal försvåras och diskriminerande åtgärder får en ickediskriminerande 

status. Kriterier som har framkommit av praxis gällande ”jämförbar situation” anser upp-

satsförfattaren att de tillämpas inkonsekvent av HFD. Det är även svårt att tillämpa kriteri-

erna då det är oklart när kriterierna ska tillämpas och vilka av kriterierna som ska tillämpas.  

Det faktum att det framförs i förarbeten att Sverige ska fullfölja sina internationella åtagan-

den men att det borde begränsas till bolag inom EES finner uppsatsförfattaren egendom-

ligt. Med internationella åtaganden avses det i förarbeten skatteavtal och ickediskrimine-

ringsklausulen, då dessa inte är begränsat till att enbart återfinnas inom EES bör Sverige 

fullfölja sina åtaganden utanför EES likaså.   

Att koncernbidrag med skattemässig verkan inte medges i koncerner med utländskt ägande 

och att dessa koncerner kan bli föremål för en mindre föremånlig beskattning kan leda till 

att internationella koncerner väljer att inte etablera sig i Sverige. Det kan även leda till att 

                                                 
166 Van Raad, Kees, Nondiscrimination in international tax law, Kluwer and taxation publishers, Boston, 

nummer 6, 1986, s. 89. 
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svenska koncerner väljer att inte etablera sig utanför EES och därmed minskar förekoms-

ten av internationellt verksamma koncerner. Detta leder i sin tur till att Sverige får minska-

de skatteintäkter. Uppsatsförfattaren anser, på grund av det ovan sagda, att lagstiftaren bör 

utveckla 35 kap. IL till att även omfatta bolag utanför ESS så att koncerner, där bolag utan-

för EES är del i, inte behandlas diskriminerande.  

5.3 Kan ickediskrimineringsklausulen användas när flera skat-

teavtal är tillämpliga? 

En koncernbidragssituation när flera skatteavtal kan bli tillämpliga är den situation som 

uppkom i RÅ 1993 ref 91 II. Målet handlade om ett tyskt bolag Z som ägde till fullo det 

schweiziska bolaget Q och till större del det tyska bolaget P. Q och P ägde gemensamt 

samtliga aktier i X och Y som var svenska bolag. X och Y ville utföra koncernbidrag med 

skattemässig verkan. 

 

 

  

 

 

 

I Rå 1993 ref 91 II angav HFD att koncernbidrag med skattemässig verkan inte kunde 

medges eftersom flera skatteavtal var tillämpliga. HFD anförde att skatteavtal är endast av-

sedda till att illämpas mellan de två avtalsslutande staterna och inte i förhållande till en tred-

je stat. I RÅ 2000 ref 17 anförde HFD även där att en tillämpning av flera skatteavtal inte 

var möjlig eftersom bestämmelserna i varje skatteavtal enbart ska tillämpas mellan de av-

talsslutande parterna och inte i förhållande med en tredje part som inte är avtalspart. HFD 

hänvisade även till en jämförelse med uttalandena i punkterna 69 och 70 till artikel 24 i 

OECD:s modellavtal. 

I kommentarerna till OECD:s modellavtal utreds en situation är ett moderbolag har ett fast 

driftställe i en annan stat och en inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, har upp-

kommit i en tredje stat. I kommentarerna anges att stat A, där det fasta driftstället är etable-

rat, och C, där inkomsten har uppkommit, kan införa en klausul i varderas staters skatteav-

      Z 
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tal med B. Klausulen som ska införas i skatteavtalen med B medger då att A kan dra av be-

skattningsskyldigheten i stat C där inkomsten uppkommit.167 Inkomsten beskattas inte då i 

stat C där den uppkom utan inkomsten beskattas istället i stat A där moderbolagets fasta 

driftställe är beläget. I kapitel R (11) i OECD:s modellavtal gällande triangulära situationer 

förtydligas kommentarerna i OECD:s modellavtal. I avsnittet anges att i stat C har en in-

komst uppkommit som är hänförlig till ett fast driftställe i stat A. Moderbolaget till det fasta 

driftstället har hemvist i stat B. Det faktum att inkomsten är hänförlig till ett fast driftställe i 

A innebär inte att skatteavtalet mellan B och C inte ska tillämpas i stat C. Däremot är avta-

let mellan A och C inte tillämpligt eftersom det fasta driftstället inte är hemmahörande i 

stat A. I R (11) i OECD:s modellavtal anges att i stat B är både skatteavtalet mellan B och 

C och B och A tillämpligt. Skatteavtalet mellan B och C är tillämpligt eftersom inkomsten 

uppkommer i C och ges till ett bolag med hemvist i stat B. Avtalet mellan B och A är till-

lämpligt eftersom inkomsterna är hänförliga till det fasta driftstället i stat A.168 Detta inne-

bär att fler än ett skatteavtal kan tillämpas samtidigt, enligt uppsatsförfattarens åsikt.  

I triangulära situationer kan det uppstå trippel eller dubbelbeskattning, i doktrin diskuteras 

möjligheten att använda artikel 24 i OECD:s modellavtal för att förhindra dubbel- eller 

trippelbeskattningen.169 Det anges i doktrin att en skattelättnad torde kunna medges genom 

en tillämpning av artikel 24.3 i OECD:s modellavtal. Det tyder på, enligt uppsatsförfatta-

rens åsikt, att artikel 24 i modellavtalet bör kunna tillämpas när flera skatteavtal är tillämpli-

ga.  

HFD anser att flera skatteavtal inte kan tillämpas och därmed kan ickediskrimineringsklau-

sulen inte heller användas. HFD anger även särskild betydelse ska tillmätas OECD:s mo-

dellavtal och dess kommentarer. HFD stadgar vidare att om en bestämmelse i ett avtal ut-

formats i överensstämmelse med modellavtalet, bör det finnas skäl för att anta att parterna 

avsåg att uppnå det resultat som överensstämmer med vad OECD har rekommenderat. På 

grund av detta bör hänsyn även tas till vad som stadgas i kommentarerna gällande huruvida 

flera skatteavtal är tillämpliga. Enligt uppsatsförfattarens åsikt framkommer det i kommen-

tarerna till OECD:s modellavtal att flera skatteavtal kan tillämpas samtidigt eftersom stat A 

och C kan införa en klausul i skatteavtalen med stat B. Även i R (11) i OECD:s modellavtal 

                                                 
167 OECD:s modellavtal kommentarer till artikel 24, paragraf 70.  

168 R (11) Triangular cases, OECD:s modellavtal, Outline of the problem, II, B, paragraf 11-13. 

169 Zhai, Gang, Triangular cases involving income attributable to PEs, Tax notes international, volym 53, nummer 12, 
Mars 23, 2009, s. 1107. 
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framkommer det att i stat B blir både avtalet mellan A och B samt B och C tillämpligt,170 

därmed anser uppsatsförfattaren att flera skatteavtal kan tillämpas samtidigt.  

I artikel 24 i OECD:s modellavtal regleras det inget om klausulens tillämplighet vid flera 

skatteavtal. Uppsatsförfattaren anser att när det föreligger en diskriminerande situation och 

flera skatteavtal är tillämpliga torde det kunna avhjälpas genom en tillämpning av artikel 24 

i OECD:s modellavtal. Exempelvis när det föreligger en trippel eller dubbelbeskattning 

borde det kunna lindras genom en tillämpning av ickediskrimineringsklausulen. På grund av 

det ovan sagda anser uppsatsförfattaren att ickediskrimineringsklausulen kan användas när 

flera skatteavtal är tillämpliga. 

 

                                                 
170 R (11) Triangular cases, OECD:s modellavtal, Outline of the problem, II, B, paragraf 11-13. 
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6 Slutsats 

Uppsatsförfattaren anser att en tillämpning av ickediskrimineringsklausulen medför att i si-

tuationerna ett till tre, ovan i avsnitt 5.2.1-5.2.3, kan koncernbidrag med skattemässig ver-

kan utföras. Bolagen som utför koncernbidraget ska vara i ”jämförbar situation” det inne-

bär att bolagen ska ha samma hemvist. Förutom att bolagen ska ha hemvist i samma stat 

har det även framkommit andra krav i praxis. Exempel på andra krav som har framkommit 

genom praxis är att omständigheter som berör koncernbeskattning ska tas hänsyn till, bola-

gen behöver dock inte beskattas liknande och inte heller vara i samma bolagsform. SKV 

anser att bolagets verkliga ledning även ska vara i samma hemvist för att ”jämförbar situa-

tion” ska vara uppfylld. Uppsatsförfattaren anser att kravet på att bolagen ska ha samma 

hemvist är strikt och att det leder till att exempelvis diskriminering på grund av nationalitet 

eller hemvist får en ickediskriminerande status. En diskriminerande åtgärd kan inte lindras i 

enlighet med artikel 24 i OECD:s modellavtal om ”jämförbar situation” inte är uppfylld. 

Därmed anser uppsatsförfattaren att en ändring av kravet på samma hemvist bör ske. Res-

terande krav på ”jämförbar situation” som HFD har utvecklat i praxis är oklara och kraven 

är inkonsekventa i sin tillämpning, därmed anser uppsatsförfattaren att kraven inte anses 

vara strikta och det är svårt att veta vilka av kraven som ska tillämpas. i förarbeten fram-

kommer det att Sverige bör uppfylla sina internationella åtaganden men att koncernbidrags-

reglerna ska begränsas till att gälla inom EES. Uppsatsförfattaren anser att även om bola-

gen har sin hemvist utanför EES bör reglerna inte vara svårare att uppfylla än för bolag 

inom EES. Eftersom ickediskrimineringsklausulen regleras i skatteavtal utanför EES och 

inte enbart inom EES borde det tillämpas lika för bolag inom och utanför EES. När bolag 

utanför EES hindras från att utföra koncernbidrag med skattemässig verkan även genom 

en tillämpning av ickediskrimineringsklausulen torde det hindra koncerner att vilja ha bolag 

utanför EES som del i koncernen. Det skulle även försämra handeln med länder utanför 

EES och de svenska bolagen hindras från att växa internationellt. Det kan även medföra att 

Sverige blir mindre attraktivt för koncerner att bilda bolag i. Det kan i sin tur leda till att 

Sverige får minskade skatteintäkter. Uppsatsförfattaren anser därmed att en utveckling av 

35 kap. IL bör ske så att reglerna även är tillämpliga på bolag utanför EES eftersom annars 

sker en diskriminering av koncerner som har bolag utanför EES som del i koncernen.  
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