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Abstract 

CCCTB stands for Common Consolidated Corporate Tax Base. It is a proposal to harmo-

nize the tax base for companies that are established within the EU. The CCCTB-proposal 

is for corporate groups that have establishments in different Member States and wants to 

engage in cross-border transactions without having to deal with several national tax laws. 

The proposal makes it easier for corporations to make cross-border group relief, eliminates 

the need for transfer pricing rules and the risk for companies to be international double 

taxed. 

It is important to see the EU as a single market and the advantage of simplifying the rules 

for companies within the Union. If the CCCTB-proposal is introduced in the EU, it does 

not mean that companies must choose to apply the CCCTB tax rules over the national 

rules, if the CCCTB is not considered to be sufficiently advantageous for the companies, 

they can still apply national laws. 

For Member States that apply a low corporate tax base, the CCCTB-proposal can be seen 

as a barrier for the fair corporate tax competition. Some Member States, of which Sweden 

is one of those who are not interested in adopting the CCCTB-proposal, because compa-

nies may choose to establish themselves in another Member State as the tax base will be 

the same within the EU. 

CCCTB-proposal can be seen as a common step towards a harmonized future between the 

Member States and it can have a positive impact on national legislation. Although the 

CCCTB-proposal is considered eliminating corporate tax competition between Member 



 

 

States, it cannot be considered as an accepted reason for not trying to simplify cross-border 

trade.  



 

 

Magisteruppsats i affärsjuridik (skatterätt) 

Titel:  En studie av CCCTB-förslaget – I belysning av svenska gränsöverskri-
dande koncern regler 

Författare: Johan Rohyo 

Handledare: Roger Persson Österman 

Datum:  2013-12-02 

Ämnesord CCCTB, Common Consolidated Corporate Tax Base, svenska 
gränsöverskridande koncern regler, internprissättning, dubbelbe-
skattning 

 

Sammanfattning 

CCCTB står för Common Consolidated Corporate Tax Base, vilket översätts till en gemen-

sam konsoliderad bolagsskattebas för samtliga medlemsstater. Det är ett förslag om att 

harmonisera skattebasen för samtliga medlemsstater. CCCTB-förslaget är till för koncerner 

som sysslar med gränsöverskridande handel med andra koncern bolag. Förslaget underlät-

tar för bolag att göra gränsöverskridande förlustutjämningar och eliminerar behovet av in-

ternprissättningsregler samt risken att internationell dubbelbeskattning sker. 

Det är viktigt att se EU som en enda marknad och fördelarna med att förslaget förenklar 

reglerna för bolagen inom unionen. Även om CCCTB-förslaget införs i EU innebär det 

inte att bolag måste välja att tillämpa CCCTB-reglerna, utan bolag kan fortfarande välja att 

tillämpa nationella regler.  

För lågbeskattade medlemsstater kan CCCTB-förslaget ses som ett hinder mot bolagsskat-

tekonkurrensen. Vissa medlemsstater, varav Sverige är en av dessa medlemsstater som inte 

är intresserade av att anta CCCTB-förslaget då bolag kan välja att etablera sig i en annan 

medlemsstat eftersom skattebasen kommer att vara densamma. 

CCCTB-förslaget kan ses som ett gemensamt steg mot en harmoniserad framtid mellan 

medlemsstaterna och den kan ha en positivt inflytande på medlemsstaternas lagstiftning. 

Den står inte till hinder för bolag att tillämpa en annan lagstiftning vilket är en fördel ur bo-

lagsrättslig synvinkel. Även om CCCTB-förslaget anses eliminera bolagsskattekonkurrensen 

mellan medlemsstaterna kan det inte anses vara ett godtaget skäl till att inte försöka för-

enkla gränsöverskridande handeln mellan medlemsstaterna. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det råder fri etableringsfrihet inom Europeiska Unionen, (EU). Det innebär att bolag har 

rätt att korsa sina statsgränser och etablera sig i andra medlemsstater.1 Genom att harmoni-

sera den direkta skatten för bolag, skalar man ner 28 olika skattelagstiftningar till en gemen-

sam EU-skattelagstiftning. Både Frankrike och Tyskland har varit för förslaget om en ge-

mensam skattebas för bolag.2 Eftersom Common Consolidated Corporate Tax Base försla-

get, (CCCTB), inte har gått igenom har länderna gemensamt lämnat in ett förslag för en 

gemensam bolagsskattebas, CCTB, för att stärka deras position.3 Förslaget som länderna 

gemensamt lämnade in till Europeiska rådet liknar CCCTB-förslaget,4 skillnaden är att varje 

land är berättigad till skatteintäkterna som är genererade i landet men beräkningarna av re-

sultatet ska ske på samma sätt.5 Förslaget var tänkt att börja gälla redan i början av 2013, 

men av någon anledning så har det inte gått igenom än. 

Utvecklingen för EU har gått från den gemensamma marknaden till den inre marknaden. 

Kommissionen uppfattar att den gemensamma marknaden har givit upphov till en sam-

hällshållbar marknad för samtliga medborgare.6 Under utvecklingens gång till den inre 

marknaden har det givit upphov till dem fyra grundläggande friheterna; fri rörlighet för 

person, varor, kapital och tjänst. Det har även givit upphov till en gemensam valuta, en 

konsoliderad ekonomisk integration och sammanhållningspolitik; för att garantera samtliga 

medborgare, oberoende av vart dem bor, har tillgång till den inre marknaden.7 Därför är 

det viktigt att fortsätta utvecklingen med att främja den inre marknaden för att öka stabili-

teten och främja den ekonomiska handeln för bolagen.  

                                                
1 Artikel 49 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, Europeiska unionens 
officiella tidning, C 83, (EUF). 
 
2http://www.loyensloeff.com/nl-

NL/Practice/Documents/Green%20Paper%2021%20February%202012.pdf, tillgänglig den 5 maj 2013. 

3 Ibid. 

4 Ibid. 

5 http://www.kpmg.de/docs/GTM-March_2012.pdf, tillgänglig den 5 maj 2013. 

6 Communication from the Commission, 'Towards a Single Market Act – For a highly competitive social 
market economy – 50 proposals for improving our work, business and exchanges with one another' - 
COM(2010) 608, 27.10.2010, s. 2. 

7 Ibid. 
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I dagsläget består EU av 28 medlemsstater,8 där endast indirekt skatt är harmoniserat ge-

nom direktiv.9 Direkt skatt är inte harmoniserad, utan det är upp till varje enskild medlems-

stat att upprätta sina egna regler enligt Artikel 115 EUF, vilket kan vara en påfrestande situ-

ation för större bolag och koncerner som är etablerade i flera medlemsstater att behöva till-

lämpa olika skattelagstiftningar.  

EU har i över 10 år haft ett förslag om att harmonisera den direkta skatten för bolag.10 

Europeiska kommissionen lade fram ett förslag om ett konsoliderat skattesystem den 16 

mars 2011, CCCTB, det vill säga ett gemensamt skattesystem som ska fungera för samtliga 

medlemsstater.11 Direktivet är tänkt att vara valbart, vilket gör det möjligt för bolag att 

själva kunna välja den mest förmånliga lagstiftningen, av dem nationella reglerna eller 

CCCTB.12 Förslaget kräver att endast en skattedeklaration behöver fyllas i och kan därmed 

användas i samtliga medlemsstater där koncernen har helägda dotterbolag och filialer.13  

Den 3 mars 2010 antog Europeiska kommissionen, Europa 2020 - En strategi för smart 

och hållbar tillväxt för alla.14 Strategin har bland annat som utgångspunkt att förstärka EU:s 

försämrade ekonomisk situation och skapa en hållbar ekonomisk och finansiell marknad.15 

Genom att medlemsstaterna i dagsläget tillämpar sin egen skattelagstiftning för bolag, står 

dessa som ett hinder för framtida investeringar som kan stärka EU:s ekonomi vilket inte är 

förenligt med förslaget om Europa 2020. Genom att acceptera CCCTB-förslaget eliminerar 

man regelverken och skapar en sluten intern marknad som är förenad med reglerna, vilket 

skapar lönsamhet för bolagen i unionen.16   

                                                
8 http://europa.eu/about-eu/countries/index_sv.htm, tillgänglig den 21 november 2013. 

9 Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax, Official 
Journal of the European Union, L 347. 

10 COM(2001)582 final, COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Communication from 
the Commission to the Council, the European Parliament and the economic and social committee Towards 
an Internal Market without tax obstacles A strategy for providing companies with a consolidated corporate 
tax base for their EU-wide activities, Brussels, 23.10.2001, (COM(2001)582 final). 
 
11 Faktapromemoria  2010/11:FPM96, Direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB), s 1.  
 
12Ibid., s 1. 

13 Artikel 109 COM(2011), 121/4 2011/0058 (CNS), EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a 
COUNCIL DIRECTIVE on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), Brussels, 16.03.2011. 
 
14 COM(2010) 2020 final, EUROPEAN COMMISSION, Communication from the Commission EUROPE 
2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010, s. 5. 

15 Ibid. 
 
16 CCCTB, s. 11. 
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Med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas innebär det att en gemensam bolagsskatt 

kommer gälla för samtliga medlemsstater, vilket kommer att eliminera skattekonkurrensen i 

den inre marknaden. Nackdelarna tillfaller medlemsstater som har en låg bolagsskatt, Sve-

rige är ett exempel, då bolagsskatten sedan 1 januari 2013 har sänkts till 22 procent,17 för att 

förslaget harmoniserar bolag skattebasen för samtliga medlemsstater. Genom att en gemen-

sam konsoliderad skattebas i EU eliminerar den interna konkurrensen kommer det att ha 

en negativ inverkan på låg beskattade medlemsstaters framtida ekonomi. Då de kan minska 

förmånligheten för bolag att etablera sig i en låg beskattad medlemsstat.        

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen att redogöra reglerna för CCCTB-förslaget och hur förslaget ställer 

sig i förhållande till de svenska gränsöverskridande bolagsskattereglerna. 

Syftet är även att, genom att utreda CCCTB-förslaget och de svenska gränsöverskridande 

koncernreglerna i skattehänseende ska även en utredning av för- och nackdelarna av 

CCCTB-förslaget för med sig. 

1.3 Avgränsning 

För att uppfylla syftet avgränsas uppsatsen till CCCTB-förslaget, i synnerlighet till vilka för- 

och nackdelar förslaget har på den inre marknaden och medlemsstaterna. Ämnet kring 

CCCTB är brett, varför syftet avgränsas till att endast bolagsskatterättsliga regler som för-

håller sig till den inre marknaden och dem svenska gränsöverskridande bolagsskatteregler-

na.  

Gällande de svenska gränsöverskridande koncernreglerna är fokusen riktad på de problem 

som bolag handskas med, det vill säga gränsöverskridande förlustutjämningsregler; kon-

cernbidragsreglerna och koncernavdragsreglerna, internprissättning samt risken att bli juri-

diskt dubbelbeskattad.  

Uppsatsen är skriven ur en skatterättslig synvinkel och tar därmed inte hänsyn till civilrätts-

liga regler. Skulle en genomgång av reglerna göras, hade frågeställningen blivit för bred och 

utredningen hade blivit allt för omfattande för upplägget. Dock tillämpas de civilrättsliga-

reglerna för att förklara minoritetsägarens skydd i aktiebolagslagen (2005:551), (ABL). Då 

CCCTB-förslaget saknar ett skydd för minoritetsägaren och i vissa hänseenden även tving-

ar minoritetsägaren att tillämpa CCCTB-förslaget, vilket ur en bolagsrättslig synvinkel inte 

                                                
17 65 kapitlet 10 § inkomstskattelagen (1999:1229), (IL). 
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är tillåtet i Sverige. De civilrättsliga reglerna kan även uppkomma för att förklara vissa kon-

cernrättsliga begrepp. 

1.4 Metod 

För att belysa syftet med uppsatsen tillämpas den komparativa metoden. Detta innebär att 

utländska rättskällor från EU jämförs med svenska rättskällor för att få fram skillnaden 

mellan CCCTB-förslaget och svenska gränsöverskridande koncernregler. Eftersom 

CCCTB-förslaget främst riktar sig på skattebasen och gränsöverskridande koncerner som 

är hemförande i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, (EES), anses en komparativ 

metod kunna nyttjas av att jämföras med hur rättsläget ser ut för svenska gränsöverskri-

dande koncerner. 

För att besvara syftet räcker det inte att endast använda en komparativ metod i uppsatsen 

eftersom många rättskällor och terminologier är oklara. Det är därför även nödvändigt att  

en deskriptiv metod för att kunna förklara rättsläget. I uppsatsen förekommer källor som 

inte uppkommer allt för ofta i det vardagliga samhället, vilket gör att en deskriptiv metod 

som förklarar rättsläget kring källorna är nödvändig. Det gäller främst för att kunna besk-

riva och reda ut för läsaren vad CCCTB är och hur CCCTB-förslaget ställer sig mot dem 

svenska aktiebolagsreglerna för koncerner. Det är även viktigt att nämna att hela CCCTB-

förslaget inte tas upp i uppsatsen, utan endast relevanta delar. Dock är historiken bakom 

förslaget och besvarandet av frågeställningarna vad samt varför CCCTB-förslaget har upp-

kommit högst relevant för läsarens förståelse.    

I analysen och i slutsatsen ersätts den deskriptiva metoden med en normernativ metod. 

Tillskillnad från den deskriptiva metoden som förklarar hur rättsläget ser ut, förklarar den 

normernativa metoden hur reglerna enligt mig istället bör vara. I det avslutade avsnittet an-

vänds en normativ metod för att förklara hur reglerna bör vara för dem gränsöverskridande 

koncernreglerna. 

Uppsatsens deskriptiva avsnitt är uppdelat i två huvudkapitel. Det första kapitlet som åter-

finns i kapitel 2 av uppsatsen, (En överblick av ett konsoliderat skattesystem), behandlar 

CCCTB-förslaget ur dem svenska koncernreglerna. Kapitlet avslutas med en sammanfatt-

ning som relaterar direkt till den andra delen av det deskriptiva avsnittet, som redogör för 

dem svenska gränsöverskridande bolagsreglerna. Dessa återfinns i kapitel 3 av uppsatsen, 

(Svenska gränsöverskridande bolagsskatteregler). Anledningen till att kapitel 2 avslutas med 

en sammanfattning är dels för att lyfta fram den komparativa metoden och dels för att göra 

det enklare för läsaren att följa med dem svår begripliga termerna. Om läsaren inte har till-
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räckligt med förkunskaper om CCCTB-förslaget eller om en konsoliderad gemensam skat-

tebas, ska sammanfattningen vara till hjälp till att lyfta upp syftet genom uppsatsen och 

påminna läsaren om viktiga delar i det deskriptiva avsnittet. Genom följande upplägg lyfts 

frågeställningen fram genom hela uppsatsen och binda samman den komparativa metoden 

med den deskriptiva metoden, innan uppsatsen avslutas med en analys av det framställda 

resultatet. 

1.5 Material 

Materialet som används i uppsatsens deskriptiva del är uppdelade i primära- och sekundära 

rättskällor. De primära rättskällorna består främst av CCCTB-förslaget, svensk lagstiftning, 

EU-fördraget, KOM-direktiv, propositioner, praxis från EU-domstolen och från Högsta 

förvaltningsdomstolen samt SOU. De sekundära källorna består av litteratur och internet 

källor. De sekundära rättskällorna används endast i syfte att förklara oklarheter där dem 

primära källorna inte räcker till. Materialet används tillsammans med den deskriptiva meto-

den för att redogöra problemet som anges i syftet. Materialet används för att sammanställa 

problemen som finns i rättsområdena och för att redogöra EU:s arbete med den interna 

marknaden. De sammanställda rättskällorna analyseras sedan i slutet av uppsatsen. 

1.6 Disposition 

Andra kapitlet  av uppsatsen är ett allmänt avsnitt. En generell genomgång som täcker de 

viktigaste områdena kring innebörden av CCCTB-förslaget ges och en hel-

hets bild av uppkommisten av förslaget. Förslaget är relativt nytt och är inte 

ett vanligt ämne som dyker upp. Genom att grundligt förklara och täcka re-

levanta områden underlättas det för läsaren att förstå efterföljande avsnitt av 

uppsatsen. För att relevant kunna förtyda avsnittet har en deskriptiv metod 

används, för att kunna förtydliga innehållet genom en relevant struktur av 

information som bygger på varandra.  

Tredje kapitlet behandlar dem svenska gränsöverskridande bolagsskattereglerna. Avsnittet 

börjar med att gå igenom grundläggande information som berör koncerner 

ur svensk bolagslagstiftning. Sedan behandlas reglerna om koncernrättsliga 

resultatutjämningar; koncernbidrag och koncernavdrag. Avsnittet avslutas 

med en genomgång av internprissättning och Internationell juridisk dubbel-

beskattning 
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Fjärde kapitlet  diskuteras egna tankar av det sammanställda materialet. Syftet med uppsat-

sen är att besvara fördelarna och nackdelarna med CCCTB, vilket besvaras 

genom en diskussion i analysen. All information kan dessvärre inte sam-

manställas, utan i analysen tas de mest relevanta materialet upp och sam-

manställs med egna tankar och åsikter för att slutligen ge ett konkret svar av 

syftet i en avslutande slutsats. 

Femte kapitlet  redogörs resultatet av syftet i en slutsats. 
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2 En överblick av ett konsoliderat skattesystem 

2.1 Inledning 

Kapitlet tar upp nödvändiga avsnitt av CCCTB-förslaget som relaterar till svenska gränsö-

verskridande regler. En helhets bild av CCCTB-förslaget ges. Kapitlet fokuserar på gränsö-

verskridande resultatutjämning, internprissättningsmetoden och dubbelbeskattning ur ett 

CCCTB perspektiv. 

2.2 Historik 

CCCTB står för förkortningen av Common Consolidated Corporate Tax Base, vilket är översatt 

till en gemensam konsoliderad bolagsskattebas för samtliga medlemsstater. CCCTB-

förslaget kom den 16 mars 2011 efter ett antal tidigare försök att skapa en gemensam skat-

tebas för samtliga medlemsstater. Redan 1975 kom ett förslag om en gemensam bolagsskat-

tebas och ytterligare ett försök gjordes 1990-talet utan någon framgång.18  

Kommissionen publicerade 2001 ett direktiv som kom att vara början till nuvarande försök 

av CCCTB.19 Året innan hade EU satt som strategisk mål att bli ”... den mest konkurrens-

kraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen...”20 Företagsbeskattningen 

spelade en viktig roll i att nå dessa mål, genom att skapa gemensamma regler för samtliga 

bolag inom EU för att sedan minska konkurrensen i den inre marknaden.21   

Tidigare var det tänkt att IAS/IFRS22 reglerna skulle användas som en start punkt för 

CCCTB-förslaget,23 eftersom ändamålet med IAS/IFRS är att utveckla en gemensam global 

redovisningsstandard.24 Det visade sig dock att reglerna i verkligheten var mindre använd-

bara i vissa aspekter för just CCCTB-förslaget. Skillnaderna mellan regelverken var större 

än förväntat, då syftet med CCCTB-förslaget är att harmonisera skattefrågor och är därför 

                                                
18 Terra, J. M., Ben, European tax law, uppl. 6, 2012, Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 
(Terra), s. 797. 
 
19 COM(2001)582 final.  

20 Rapport från kommissionen - Finansiella tjänster: lägesrapport - Andra rapporten /* KOM/2000/0336 
slutlig. 

21 COM(2001)582 final, s. 3. 

22 International Accounting Standards, (IAS)/International Financial Reporting Standards, (IFRS). 

23 Terra, s. 797. 

24 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 
2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, s. 2. 
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endast begränsad till direkta skattefrågor för samtliga medlemsstater.25 Även om IAS/IFRS 

reglerna är fullt användbara redskap för uträkningarna av CCCTB:s gemensamma konsoli-

derade skattebas, finns det vissa skattehänseenden där CCCTB och IAS/IFRS reglerna inte 

helt stämmer överens.26 Istället används IAS/IFRS reglerna för att utforma grunden för 

CCCTB-förslaget och reglerna från dem internationella standarderna som inte ansågs fylla 

funktionerna för den gemensamma konsoliderade skattebasen implementerades inte in i 

förslaget.27   

2.3 Vad är CCCTB? 

CCCTB-förslaget är ett direktiv som endast reglerar regler för en gemensam beräkning av 

skattebasen för bolag som är hemmahörande inom EES och för filialer med direkt anknyt-

ning till EES. 28 Det innebär att bolagen även måste tillämpa den nationella lagstiftningen 

för den medlemsstat där bolaget har sin hemvist vid tillämpning övrig beskattning och re-

glering för arbetstagare. Exempel på sådan lagstiftning kan vara; arbetsgivaravgifter, inbe-

talning av moms, kapitalvinst och kapitalförluster, med mera. 29 

Betydelsen av att ha en gemensam konsoliderad skattebas är att koncernens gemensamma 

vinster och förluster summeras under en gemensam skattebas.30 Genom att CCCTB konso-

liderar skattebasen är det möjligt för gränsöverskridande koncerner att lättare kunna göra 

gränsöverskridande förlustutjämningar. Eftersom resultatet för koncernen sammanställs 

gemensamt och fördelningen sker jämt mellan bolagen täcks på så sätt vinster och förluster 

upp för varje bolag. Eftersom skattebasen är densamma i samtliga medlemsstater elimine-

ras även behovet av internprissättningsmetoden och internationell juridisk dubbelbeskatt-

ning.31 CCCTB-förslaget berör endast beräkningen av skattebasen och kommer alltså inte 

att påverka de finansiella räkenskaperna. Den finansiella redovisningen lämnas uteslutet till 

                                                
25 COMMON CONSOLIDATED CORPORATE TAX BASE WORKING GROUP (CCCTB WG), An 

overview of the main issues that emerged at the first meeting of the subgroup on taxable income, Meeting 
to be held on Thursday 8 December 2005 EUROPEAN COMMISSION, Brussels, 30 November 2005, 
CCCTB\WP\022\doc\en, COM(2006)157, (COM(2006)157), s. 5. 

26 COM(2006)157, s.7. 

27 Ibid. 

28 CCCTB, s. 5. 

29 Ibid. 

30 Terra, s. 799. 

31 Ibid. 
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medlemsstaternas nationella bestämmelser och CCCTB-förslaget kommer inte att ha någon 

påverkan på framställningen av årsredovisningen.32  

CCCTB-förslaget är inte tvingande utan bolag får själva välja om de vill tillämpa reglerna el-

ler om de vill tillämpa nationella regler.33 Anledningen till att CCCTB-förslaget är valbart är 

dels för att bolagen själva ska kunna välja den mest förmånliga lagstiftningen och dels för 

att alla bolag inte sysslar med gränsöverskridande handel.34 Om CCCTB-förslaget hade va-

rit tvingande skulle det kunna vara kostsamt för bolagen som endast är verksamma i sin 

medlemsstat att behöva byta skattesystem.35 Väljer dock moderbolaget i en koncern att till-

lämpa CCCTB måste hela koncernen tillämpa regelverket.36 Nedan följs ett exempel av hur 

beskattningen sker i en koncern enligt vanliga regler och CCCTB. 

 

 

 

 

 

 

 

Om en koncern har samma hierarkiska uppställning som exemplet ovan, skulle det inne-

bära att koncernen måste tillämpa tre stycken olika skattelagstiftningar för att beräkna den 

enskilda skattebasen för bolagen enligt de nuvarande reglerna. Med dagens skattelagstift-

ning innebär det att koncernmoderbolaget måste ta hänsyn till fler än sin egen nationella 

skattelagstiftning. Skulle koncernen istället tillämpa CCCTB har samtliga bolag i koncernen 

en gemensam konsoliderad skattebas, oavsett om alla bolag har hemvist i olika medlemssta-

ter. Det resulterar till att det blir färre regelverk som behöver tillämpas, inte nog med att 28 

                                                
32 CCCTB, s. 5. 

33 Artikel 6 och 104 CCCTB. 

34 CCCTB, s. 5. 

35 Ibid. 

36 Artikel 55 CCCTB. 

Holdingbolag	  AB	  
22	  procent	  bolagska5	  

DB	  England	  Ltd	  
28	  procent	  bolagsska5	  

DB	  England	  Ltd	  
28	  procent	  bolagsska5	  

DB	  England	  Ltd	  
28	  procent	  bolagsska5	  

DB	  Tyskland	  
GmbH	  

26.3	  procent	  bolagsska5	  

Bild 1, illustrerar en koncern vars moderbolag, dotterbolag och dotterdotter-
bolag är etablerade i olika medlemsstater. 
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olika skattebaser reduceras, elimineras även behovet av internprissättningsregler och risken 

att bolagen blir internationellt juridiskt dubbelbeskattade försvinner i sin helhet.  

2.4 Betydelsen för den interna marknaden 

CCCTB-förslaget består av en uppsättning av 136 Artiklar som är indelade i 18 kapitel. 

Samtliga artiklar ska skapa ett gemensamt regelverk som ska gälla för alla 28 medlemsstater 

och ge bolag möjlighet att kunna ersätta samtliga medlemsstaters bolagsskatteregler. 

CCCTB-förslaget faller direkt in på Artikel 115 EUF tillämpningsområde och har en ”di-

rekt inverkan på den inre marknadens upprättande eller funktion.”37 För att det ska vara 

möjligt för förslaget att bli gällande krävs det att samtliga medlemsstater röstar för beslutet 

enligt nämnda Artikel.  

Förslaget har som ändamål att främst hindra stora skattemässiga hinder i den interna mark-

naden genom att (1) etablera ett gemensamt regelverk för beräkning av skattebasen för bo-

lag som är skatterättsligt hemmahörande i EU och för filialer i tredjeland men som har här-

komst från EU, (2) erbjuda regler för gränsöverskridande förlustutjämning och (3) gemen-

samma fördelningsregler för den konsoliderade skattebasen för vad varje medlemsstat är 

berättigad till.38  

Förslaget har en stor betydelse för EU. Om förslaget skulle införs har man då lyckats att 

harmonisera både indirekt skatt och direkt skatt för samtliga medlemsstater. Det finns be-

hov av att främja och minska restriktionerna inom den interna marknaden för att kunna 

föra EU till nästa steg. CCCTB-förslaget är speciell på det sättet att den är det enda av sitt 

slag. Förslaget är det enda förslaget som harmoniserar den direkta skatten för bolag i EU. 

Förslaget minskar även behovet av att tillämpa andra regelverk vilket bidrar till besparingar 

hos bolagen och främjar till att skapa en harmoniserad marknad.39  

Om samtliga medlemsstater skulle rösta för förslaget ombildas förslaget till ett direktiv vil-

ket innebär det att den är bindande för varje enskild medlemsstat.40 Samtliga medlemsstater 

måste implementera direktivet till deras nationella lagstiftning och det är upp till varje en-

                                                
37 Artikel 115 EUF. 

38 COM(2011) 121/4, s. 4, 11 och Lamotte, Julien, New EU Tax Challenges and Opportunities in a (C)CCTB 
World: Overview of the EU Commission Proposal for a Draft Directive for a Common Consolidated Corporate Tax Base, Eu-
ropean Taxation, 2012 (Volume 52), No. 6, publicerad 2 maj 2012, s. 1. 

39 Lamotte, Juien, New EU Tax Challenges and Opportunities in a (C)CCTB World: Overview of the EU Commission 
Proposal for a Draft Directive for a Common Consolidated Corporate Tax Base, 02 Maj 2012, European Taxation, 
2012 (Volume 52), No.6, kapitel 3.1. 

40 Artikel 288 EUF. 
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skild medlemsstat att välja hur de ska implementera direktivet, så länge direktivets syfte är 

uppfyllt.41  

2.5 Koncernregler som hänförlig till CCCTB 

Koncernreglerna för CCCTB är annorlunda till skillnad från bland annat dem svenska kon-

cernreglerna. För koncerner i bland annat Sverige gäller det att ett moderbolag innehar ma-

joritetspost i minst ett annat bolag, ett så kallat dotterbolag, för att kunna bilda en koncern 

enligt svensk civilrättslig lagstiftning. 42 Dem svenska koncernreglerna skiljer på dotterbolag 

och filialer eftersom filialer inte anses vara en egen juridisk person, utan den hänför sig till 

ett utländskt bolag.43  

Koncerner som väljer att tillämpa CCCTB-förslaget måste uppfylla vissa kriterier som hän-

för sig till förslaget och inte till nationell lagstiftning. Eftersom CCCTB-förslaget hänför sig 

till samtliga medlemsstater kommer även benämningen av koncernreglerna för CCCTB att 

även gälla för samtliga medlemsstater, dock kan reglerna skilja sig från dem nationella lag-

stiftningarna som medlemsstaterna tillämpar. Ett av de främsta kraven som anges i 

CCCTB-förslaget är att endast koncernbolag som har skatterättsligt hemvist inom EES och 

EU-belägna filialer till företag från tredjeländer eller har en direkt koppling till EU får till-

lämpa förslagets regler.44 Övriga regler om kvalifikationer som bolag måste uppfylla för att 

få tillämpa CCCTB-förslaget tas upp i kommande avsnitt. 

2.5.1 Vilka bolag kan tillämpa CCCTB 

Det finns kriterier och normer som koncernbolagen måste uppfylla för att kunna tillämpa 

CCCTB-förslaget. Reglerna för att kunna tillämpa förslaget är att (1) endast bolag som är 

etablerade inom EES eller har en direkt anknytning till EU, som till exempel för vissa bolag 

i tredjeland som uppfyller kriterierna som följs av CCCTB-förslaget. (2) Det krävs även att 

koncernbolag uppfyller kriterierna av vad som anses vara direkt och indirekt ägande av dot-

terbolag. I nionde kapitlet av CCCTB-förslaget regleras kriterierna för vad som anses vara 

ett kvalificerat ägande av ett dotterbolag och därmed kunna tillämpa CCCTB-reglerna.  

 

                                                
41 Artikel 288, 289 och 294 EUF. 

42 1 kapitlet 11 § ABL. 

43 2 och 5a §§ Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. 

44 CCCTB, s. 5. 



 

 
12 

Kvalificerade, direkta och indirekta, dotterbolag ska anses vara under moderbolagets 

ägande om något av följande är uppfyllda; (1) innehavet av rösterna uppgår till mer än 50 

procent, (2) innehavet av bolagskapitalet uppgår mer än 75 procent eller mer än att 75 pro-

cent av rättigheterna som är berättigad till vinst.45  

Syftet med beräkningen av tröskelvärdet för ägandet av kvalificerade dotterbolag ska värde-

ringen av andra bolag som inte anses vara direkt äga tillämpa följande kontroll beräkning: 

(a) Beräkningen av kontrollen av direkta och indirekta dotterbolag görs genom att om röst-

rätterna överstiger 50 procent, ska moderbolaget anses inneha 100 procent av rättigheterna. 

(b) Beräkning av äganderättigheterna i det direkt och indirekta bolaget beräknas genom 

multiplikation av intressen som finns i mellanliggande dotterbolag på varje nivå. Bolag med 

hemvist i tredjeland ska tas med i beräkningarna.46 Reglerna för kvalificerade dotterbolag 

ska vara uppfyllda under hela beskattningsåret.47 För att förenkla användningen av CCCTB-

reglerna, bör hela CCCTB-koncernen synkronisera sina skatteår för att underlätta tillämp-

ningen av reglerna.48  

Ett bolag ska ingå i CCCTB-beskattningen den dag då kriterierna, som nämns ovan, är 

uppfyllda.49 Kriterierna måste vara uppfyllda i nio efterföljande månader annars ska bolaget 

behandlas på samma sätt som om de inte ingick i CCCTB-beskattningen.50 

CCCTB-förslaget är inte tvingande,51 utan bolag får frivilligt välja om dem ska tillämpa 

CCCTB-förslaget istället för nationell skattelagstiftning. För att bolag ska kunna tillämpa 

CCCTB ska bolaget vara (1) helägt under en period av nio månader och (2) reglerna ska 

vara gällande under en 5 års period.52 

                                                
45 Artikel 54 (1) CCCTB, Beräkningarna av vad som utgör ett dotterbolag enligt första stycket, utgår från 

andra stycket. 

46 Artikel 54 (2) CCCTB. 

47 Artikel 54 och 58 (1) CCCTB. 

48 EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION 
Analyses and tax policies Analysis and Coordination of tax policies, COMMON CONSOLIDATED 
CORPORATE TAX BASE WORKING GROUP (CCCTB WG) CCCTB: possible elements of a technical 
outline, Meeting to be held on Thursday 27 and Friday 28 September 2007, Brussels, 26 July 2007, 
CCCTB/WP057\doc\en Orig. EN, s. 24.     

49 Artikel 58 (2) CCCTB. 

50 Ibid. 

51 Artikel 6 och 104 CCCTB. 

52 Artikel 6 och 105 CCCTB. 
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2.5.2 All-in all-out principen 

Av Artikel 55 CCCTB framgår det för vilka bolag som får tillämpa förslaget. Regeln kallas 

även för all-in all-out princip, det vill säga att koncern inte har någon möjlighet att välja vilka 

bolag som får ingå i CCCTB-beskattningen, utan samtliga bolag i koncernen som uppfyller 

kraven som anges av förslaget ska beskattas enligt reglerna.53  

En skattebetalare med hemvist i EU får bilda en koncern med (a) samtliga filialer i EU, (b) 

samtliga filialer i EU som tillhör dotterbolag som har hemvist i tredjeland, (c) samtliga dot-

terbolag i EU, och (d) andra skattebetalare som har hemvist utanför EU, som är ett kvalifi-

cerat dotterbolag till ett bolag som är hemförande i ett tredjeland och uppfyller villkoren i 

Artikel 2 (2) (a) CCCTB. En skattebetalare som inte har hemvist i EU, kan tillämpa 

CCCTB-förslaget, endast på filialer och kvalificerade bolag som är etablerade i en eller flera 

medlemsstater, genom att bilda en koncern av samtliga bolag och filialer.54 

 

 

 

 

 

 

CCCTB-förslaget är konstruerad så att den kollar ner från koncernstegen.55 Det finns end-

ast krav på att kvalificerade underliggande bolag måste ingå i CCCTB-beskattningen. Ett 

exempel skulle vara en koncern som består av ett holdingbolag som äger ett helägt dotter-

bolag som i sin tur äger tre helägda dotterbolag, enligt förslagets upplägg skulle de innebära 

att holdingbolaget inte måste ingå i CCCTB-beskattningen, utan dotterbolaget kan frivilligt 

välja att tillämpa CCCTB-reglerna och därmed är samtliga dotterdotterbolag även bundna 

till reglerna. Genom att förslaget har lämnat utrymme för bolag som ligger högre upp i 
                                                
53 Monsenego, Jérôme, En överblick över förslaget om en gemensam bolagsskattebas (CCCTB), Svensk Skattetidning, 

2011 (Årg. 78) Nr 3, (Monsenego), s. 257. 

54 Artikel 55 (2) CCCTB. 

55 Artikel 55 CCCTB. 

Holdingbolag	  AB	  
Lågbeska5at	  land	  

DB	  England	  Ltd	   DB	  England	  Ltd	   DB	  England	  Ltd	  

DB	  Tyskland	  
GmbH	  

All-in, all-out principen kollar 
ner på bolagsstegen, vilket inne-
bär att Holdingbolag AB inte 
behöver CCCTB beskatta. 

Bild 2, illustrerar ett moderbolag, i form av ett holdingbolag, som genom ett dotterbolag äger samtliga bolag i en 
koncern och på det sättet kan holdingbolaget komma undan all-in all-out principen och undvika att tillämpa 
CCCTB-beskattningen.  
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koncernskaran att inte behöver ingå i CCCTB-beskattningen, kan holdingbolaget kringgå 

regelverket. Detta innebär att koncerner i princip kan välja vilken del av koncernen som ska 

tillämpa reglerna.56 Det är inte reglerat varför reglerna endast kollar nedåt på koncernste-

gen. Det är säkert tänkt ur lagstiftarens synvinkel att samtliga bolag i koncernen ska bilda 

en CCCTB-koncern och beslutet bör tas från moderbolaget enligt av vad som framgår av 

Artikel 54 CCCTB. Detta innebär att all-in all-out begreppet omedvetet inte fyller sin funkt-

ion.       

2.6 Tillämpning av flera skattelagstiftningar 

Bolagsskattenivåerna i samtliga medlemsstater pendlar i olika nivåer. Vissa länder har en 

lägre bolagsskattenivå medan andra har högre, vilket kan ge upphov till olika mycket vinst 

beroende på vart koncernen har sina bolag etablerade.57 Även om koncerner har bolag eta-

blerade i länder som har lägre bolagsskatter än CCCTB ökar de administrativa arbeten ef-

tersom koncernen måste handskas med lika många skattelagstiftningar som koncernen har 

bolag etablerade i.58 Genom att istället kunna använda one-stop-shop principen, minskas det 

administrativa arbetet för gränsöverskridande koncerner. Med one-stop-shop principen ersätts 

samtliga 28 skattelagstiftningar till en enda gemensam skattebas och det skulle räcka med 

att endast upprätta en skattedeklaration som ska kunna redovisas för hela koncernens verk-

samhet.59 Deklarationen ska då lämnas in till skattemyndigheten i huvudmannens medlems-

stat.60 Detta kan i sin tur leda till större besparingar och öka den gränsöverskridande han-

deln.61  

2.7 Hur beskattningen sker enligt CCCTB 

CCCTB-förslaget erbjuder bolag som är hemmahörande i EU att tillämpa reglerna för att 

kunna beräkna skattebasen på EU-nivå. Den beskattningsbara inkomsten bygger på netto-

beskattningsprincipen.62 Skattesystemet erbjuder generösa avdragsregler, alla kostnader rela-

terade till försäljning och kostnader netto avdragsgill mervärdesskatt som uppkommit av 

                                                
56 Terra, s. 806. 

57 CCCTB, s. 5 och 8. 

58 Ibid. 

59 Artikel 109 CCCTB. 

60 Ibid. 

61 CCCTB, s. 5 och 8. 

62 Monsenego, s. 258. 
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den skattskyldige för att erhålla eller säkra intäkter, inklusive kostnader för forskning och 

utveckling samt kostnader för att öka eget kapital eller lån för att verksamheten.63 

Skattebasen beräknas enligt en särskild formel som tar hänsyn till sådana faktorer som; för-

säljning, löner, anställda och materiella tillgångar. Enligt skattesystemet som beräknar skat-

tebasen, ska det vara möjligt att resultatutjämna inom koncernen, även om bolagen är 

hemmahörande i olika medlemsstater.64 Medlemsstaterna har dock kvar sin suveränitet när 

det kommer till att bestämma skattesatsen.65 CCCTB-förslaget innehåller regler för att be-

räkna varje bolags eller filials enskilda skatteutfall, sedan konsolideras resultatet och fördel-

ningen av den konsoliderade skattebasen sker till varje berättigad medlemsstat.66  

Den konsoliderade skattebasen ska delas mellan koncernbolagen för varje taxeringsår på 

grundval av en formel specifik för CCCTB-beskattning för fördelning. Vid fastställandet av 

den tilldelade andelen av Koncernbolag A ska formeln ha följande form som lika stor vikt 

de faktorer (i) försäljning, (ii) arbete och (iii) tillgångar:67 

 Andel  A = 𝟏
𝟑

𝐅ö𝐫𝐬ä𝐥𝐣𝐧𝐢𝐧𝐠  𝐀
𝐅ö𝐫𝐬ä𝐥𝐣𝐧𝐢𝐧𝐠𝐊𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧

+ 𝟏
𝟑
𝟏
𝟐

𝐋ö𝐧𝐞𝐬𝐮𝐦𝐦𝐚  𝐀
𝐋ö𝐧𝐞𝐬𝐮𝐦𝐦𝐚𝐊𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧

+ 𝟏
𝟐

𝚫  𝐀𝐧𝐬𝐭ä𝐥𝐥𝐝𝐚  𝐀
𝚫𝐀𝐧𝐬𝐭ä𝐥𝐥𝐝𝐚𝐊𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧

+ 𝟏
𝟑

𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞𝐥𝐥𝐚  𝐭𝐢𝐥𝐥𝐠å𝐧𝐠𝐚𝐫  𝐀
𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞𝐥𝐥𝐚  𝐭𝐢𝐥𝐥𝐠å𝐧𝐠𝐚𝐫𝐊𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧

∗ Konsoliderat  resultat 

Ekvationen ovan illustrerar medlemsstats A:s andel av den konsoliderade skattebasen för 

hela koncernen. Fördelningen sker jämnt mellan bolagen och uträkningen tar hänsyn till 

bolagets andel dividerat med koncernens andel.  

Försäljningsfaktorn, som framställs i ekvationen ovan, ska bestå av den totala försäljningen 

som ett bolag gör, det är inklusive försäljningen från ett fast driftställe, enligt andra stycket i 

Artikel 70 (2) CCCTB.68 Med försäljning avses samtliga intäkter från all försäljning av varor 

och tillhandhållande av tjänster efter rabatter och returer, exklusive mervärdeskatt och 

andra skatter samt avgifter. Enligt destinationsprincipen ska försäljning av varor där slut 

konsumenten tar emot försändelsen eller transporten av varorna ingå i försäljningsfaktorn 

för bolaget som är beläget i den medlemsstaten slut konsumenten tar emot varan.69 Till-

handhållande av tjänster ska även ingå i försäljningsfaktorn för bolaget i den medlemsstat 

                                                
63 Artikel 12 CCCTB. 

64 Dhalberg, Mattias, Internationell Beskattning, uppl. 3, 2012, Studentlitteratur AB, (Dhalberg), s. 323. 

65 Ibid., s. 323. 

66 CCCTB, s. 5. 

67 Artikel 86 (1) CCCTB. 

68 Artikel 95 (1) CCCTB. 

69 Artikel 96 (1) CCCTB. 
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där tjänsten fysiskt utförs.70 Tillgångar ska inkluderas i tillgångs faktor för den ekonomiska 

ägaren.71 Artikel 94 CCCTB är en värderingsregel. Artikeln reglerar hur och vart en tillgång 

ska värderas och till vilket pris. 

Undantagna intäkter, räntor, utdelningar, royalties och intäkter från försäljning av anlägg-

ningstillgångar ska inte ingå i försäljningsfaktorn, såvida de inte är intäkter under normal 

handel eller affärsverksamhet. Koncernintern försäljning av varor och tillhandahållande av 

tjänster ska heller inte ingå i försäljningsfaktorn.72 Försäljningen ska värderas av vad som 

följs av Artikel 22 CCCTB.73 

När den beskattningsbara inkomsten för samtliga bolag inom koncernen, som får tillämpa 

CCCTB-beskattningen,74 är beräknad ska samtliga resultat konsolideras.75 Vilket innebär att 

samtliga resultat summeras, bortsett från koncerninterna transaktioner.76 Om resultatet blir 

ett underskott ska underskottet skjutas fram till nästkommande år. Det är endast om resul-

tatet blir ett överskott som resultatet ska fördelas jämt enligt formeln, mellan dem verk-

samma bolagen som tillämpar CCCTB-beskattningen.77 Beräkningen av bolagets andel sker 

vid taxeringsårets slut för koncerner.78 

Det finns en undantagsregel för beräkningssystemet. Om en skattebetalare eller en behörig 

myndighet anser att resultatet av fördelningen till ett koncernbolag inte anses rättvist repre-

senterat omfattningen av koncernbolagets verksamhet, kan skattebetalaren eller den be-

rörda myndigheten begära att använda en alternativ metod.79  

 

                                                
70 Artikel 96 (2) CCCTB. 

71 Artikel 93 CCCTB. 

72 Artikel 95 (2) CCCTB. 

73 Artikel 95 (3) CCCTB. 

74 Se avsnitt 2.5.1 Vilka bolag kan tillämpa CCCTB och Artikel 54 och 58 CCCTB. 

75 Monsenego, s. 258. 

76 Ibid. 

77 Artikel 86 (2) CCCTB. 

78 Artikel 86 (3) CCCTB. 

79 Artikel 87 CCCTB. För en djupare diskussion om hur man ska gå tillväga för att samråda rätt myndigheter och om 
bildandet av en speciell kommitté, går man via Artikel 87 till 132 och sedan till 131 CCCTB. För att undantagsregel ska 
användas krävs det att samtliga involverade medlemsstater röstar för beslutet. 
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Väljer ett bolag att ingå eller lämna CCCTB-beskattningen eller av någon anledning inte 

uppfyller kraven enligt Artikel 58 (2) CCCTB under ett beskattningsår, ska bolagets andel 

beräknas proportionerligt med hänsyn till antalet kalendermånader av taxeringsåret som bo-

laget har tillhör koncernen.80 

2.8 Gränsöverskridande resultatutjämning  

Genom att CCCTB-förslaget endast konsoliderar skattebaserna tillåter den koncerner som 

är etablerade i EU att göra gränsöverskridande förlustavdrag, vilket för koncernen innebär 

att bolagen inte behöver vända sig till den nationella lagstiftningen.81 Ett exempel på nat-

ionella regler för gränsöverskridande förlustavdrag är tillämpningen av de svenska kon-

cernbidragsreglerna i inkomstskattelagen, som ställer högre krav på moderbolagets andels-

innehav i dotterbolaget än vad CCCTB-förslaget gör.82 Enligt svenska regler får koncerner 

göra gränsöverskridande förlustavdrag mellan ett moderbolag och ett dotterbolag.83 Det 

krävs att dotterbolaget är helägt, det vill säga att moderbolaget innehar mer än 90 procent 

av andelarna,84 och att det är helägt under hela beskattningsåret.85 Om koncernbidraget ska 

lämnas till ett utländskt dotterbolag krävs det att dotterbolaget är etablerat inom EES och 

att de motsvarar ett svenskt bolag samt att mottagaren är skatteskyldig i Sverige.86  

CCCTB-föreslaget ser över det direkta och indirekta ägandet av ett dotterbolags andelsin-

nehav. Andelsinnehavet av rösterna ska uppgå till minst 50 procent och moderbolaget ska 

även inneha antingen mer än 75 procent av bolagskapitalet eller mer än 75 procent av rät-

tigheterna som är berättigad till vinst.87 CCCTB-förslaget ställer även krav på att koncern-

bolagen måste vara etablerade inom EES. Eftersom vinsterna och förlusterna konsolideras 

direkt är det enklare och snabbare att räkna ut förluster hos ett koncernbolag och därmed 

göra en gränsöverskridande förlustutjämning inom koncernen.88 CCCTB-förslaget tillämpar 

all-in all-out principen. Om koncernbolag ingår i CCCTB-beskattningen kan förlustutjäm-

                                                
80 Artikel 88 CCCTB. 

81 CCCTB, s. 5. 

82 En jämförelse har gjorts mellan 35 kapitlet IL och Artikel 54, 58 CCCTB. 

83 35 kapitlet 1 § IL. 

84 35 kapitlet 2 § IL. 

85 35 kapitlet 3 § 3 punkten IL. 

86 35 kapitlet 2a § IL. 

87 Artikel 54 (1) CCCTB. 

88 CCCTB, s. 5. 
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ning göras för samtliga koncernbolag oberoende av att det är ett dotterbolag, systerbolag 

eller ett dotterdotterbolag.89 

2.9 Internprissättning och CCCTB 

Internprissättning är ett internationellt accepterat begrepp för fastställandet och justeringen 

av priset för en transaktion som sker mellan två närstående bolag, det vill säga två bolag 

som ingår i samma koncern, som är belägna i olika stater.90 Transaktionerna avser oftast va-

ror, tjänster, immateriella tillgångar och finansiella instrument.91 Det är viktigt att veta till 

vilket bolag som transaktionen hänför sig till så att beskattningen sker i rätt stat.92 De flesta 

länder har sina egna regler om hur internprissättning ska gå till, för att rätt skatt ska betalas 

till rätt land.93 Sverige följer OECD-standard vid tillämpningen av internprissättning.94 

Internprissättning är komplicerat och fungerar oftast inte i alla sammanhang, främst när det 

kommer till immateriella tillgångar.95 I Sverige tillämpas bland annat korrigeringsregeln för 

att undvika underprisöverlåtelser.96 Internprissättning är svårbegripligt och det kan vara 

svårt att hitta en identisk transaktion som har skett mellan två oberoende bolag för att 

kunna prissätta en vara.97 I de flesta fallen kan en transaktion vara unik, det vill säga att den 

är ojämförbar med andra varor även om de ingår i samma kategori, som till exempel patent 

eller immateriella tillgångar.98 I dessa fall kan det vara omöjligt att hitta en identisk jämför-

bar transaktion. Ett annat exempel skulle vara försäljning av en dryck som ska säljas inom 

koncernen, även om de finns andra drycker kan det vara svårt att kunna hitta en oberoende 

transaktion med just den drycken eftersom den kan vara unik.  

 
                                                
89 Artikel 55 CCCTB och CCCTB, s. 9. 

90 Urquidi, Alfredo J. An introduction to transfer pricing, New School Economic Review, Volume 3, 2008, s. 
27. 

91http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4
fc63c8680005982.html, tillgänglig den 5 maj 2013. 

92 Ibid. 

93 Ibid. 

94 Ibid. 

95 Hamaekers, Hubert. Introduction to transfer pricing, IBFD online transfer pricing database, 2001 s. 40. 

96 14 kapitlet 19 § IL. 

97 http://www.oecd.org/ctp/tax-global/3.%20TP_Legislation_Suggested_Aproach.pdf, tillgänglig den 5 maj 
2013, s. 7-8. 

98 Ibid., s. 19-20. 
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Om en koncern istället skulle använda CCCTB som skattesystem behöver inte koncernen 

tillämpa internprissättningsregler, eftersom hela koncernen då tillämpar samma skattebas.99 

Eftersom internprissättning kommer i anspråk vid en transaktion som sker mellan två när-

stående bolag som har hemvist i två olika medlemsstater, kan transaktionen ske till ett un-

derpris vilket bland annat beror på att medlemsstaterna tillämpar olika skattesatser.100 Hade 

samma transaktion skett mellan två närstående bolag som har hemvist i samma medlems-

stat, hade transaktionen inte kunnat ske till ett underpris. Vad CCCTB-förslaget gör är att 

den neutraliserar skattebasen för hela koncernen, oavsett i vilken medlemsstat koncernen 

har bolag etablerade inom, vilket förhindrar att en underprisöverlåtelse kan ske mellan två 

närstående bolag. Bolagen behöver alltså inte hitta en jämförbar transaktion som sker hos 

en oberoende part, transaktionen sker till samma värde mellan båda bolagen i koncernen.101  

Det finns en risk att samtliga bolag i en koncern inte får tillämpa CCCTB-förslaget ef-

tersom förslaget har ett krav på det direkta och indirekta ägandet av ett bolag.102 Skulle en 

transaktion ske mellan ett bolag som ingår i CCCTB-koncernen och ett annat närstående 

bolag, tillämpas internprissättningsreglerna på den transaktionen.103 Detta gäller alla bolag 

som inte ingår i CCCTB-koncernen och då kan det även vara bolag som är etablerade i sta-

ter utanför EES. 

I CCCTB-förslaget påpekar kommissionen att varje medlemsstats skattemyndighet måste 

hantera två olika skattesystem, CCCTB och nationell inkomstskatt för näringsverksamhet. 

Det kompenseras genom att den konsoliderade gemensamma skattebasen kommer att 

minska på möjligheterna till skatteplanering för bolag som tillämpar internprissättning.104 

Kommissionen anser även att färre tvister kommer att tas upp i EU-domstolen eller en 

minskning av användning av dubbelbeskattningsavtal genom att bolag väljer att istället till-

lämpa CCCTB istället för nationell skattelagstiftning.105  

                                                
99 CCCTB, s. 4. 

100 Van Raad, Kees, Materials on INTERNATIONAL & EU TAX LAW, Resolution of the COUNCIL on a Code 
of Conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in European Union, 20 June 2006, nr. 9738/06, 
2012, 2013, volume 2 s. 2671. 

101 Terra, s. 811. 

102 Artikel 54 och 58 CCCTB. 

103 Artikel 79 CCCTB. 

104 CCCTB, s. 6. 

105 Ibid. 



 

 
20 

2.10 Eliminering av dubbelbeskattning genom CCCTB 

Syftet med CCCTB är att ta itu med större finanspolitiska hinder till förmån för tillväxten i 

den interna marknaden.106 Bristen av harmoniserade regelverk har lämnat utrymme för 

överbeskattning och dubbelbeskattning som leder till onödiga kostnader för bolagen, en 

enkel lösning till problemet skulle vara en gemensam konsoliderad skattebas för samtliga 

medlemsstater.107  

Nationella skatteregler leder oftast till överbeskattning och dubbelbeskattning som är kost-

samt för bolag eftersom det bland annat leder till en ökad administrativ börda för bola-

gen.108 I dagsläget finns det skatteavtal mellan olika länder för att undvika dubbelbeskatt-

ning.109 Dock anses dessa avtal inte vara tillräckligt stadigvarande och det anses även att de i 

vissa hänseenden inte uppfyller sin funktion för den interna marknaden.110 EU har som re-

dan tidigare nämnt ett mål att skapa en gemensam marknad, vilket endast kan uppnås ge-

nom att ta bort alla restriktioner som finns i den interna marknaden.111 CCCTB-förslaget 

eliminerar riskerna för dubbelbeskattning som kan uppstå då bolag tillämpar nationella be-

skattningsregler, det vill säga att flera medlemsstater skattar för samma skatteobjekt.112  

Bestämmelserna för att förhindra dubbelbeskattning för CCCTB-koncerner finns reglerade 

i Artikel 11 (c), (d) och (e), Artikel 14 (1) (g), Artikel 31 samt Artiklarna 72-76 CCCTB. Be-

stämmelserna formulerar tillsammans undantagsregler som även gäller för fasta driftställen i 

tredje land. Reglerna är till för att förhindra att beskattningen tas upp två gånger. Reglerna 

behandlar skattefria inkomster, skattebefriade intäkter för avyttring av aktier, inkomster 

från fasta driftställen i tredjeland, swich-over och skattelättnader.113  

 

                                                
106 CCCTB, s. 4. 

107Ibid. 

108 Ibid. 

109http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115047/1113237431781/1_inledning.p
df, tillgänglig den 5 maj 2013, s. 25. 

110 CCCTB, s. 9 och 11. 

111 CCCTB, s. 4. 

112 Ibid., s. 10. 

113 Weber, Dennis Manolito, CCCTB : selected issues, Volume 35, 2012, Alphen aan den Rijn : Kluwer Law In-
ternational, (Weber), s. 196. 
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Det har varit en pådragen process med att försökt att undanröja internationell dubbelbe-

skattning i den interna marknaden, men det har visat sig vara svårare än vad man har trott. 

För att handskas med problemen har man försökt att implementera ett moder- och dotter-

bolags direktiv114, ett gemensamt beskattningssystem av räntor och royalties115 samt skilje-

mannakonventionen116. Vilket har resulterat i att området är endast harmoniserat till en viss 

del. Det finns fortfarande en del arbete kvar, bland annat skulle det underlätta om skatteba-

serna neutraliserades inom unionen.117 De existerande direktiven skapar ingen direkt lös-

ning till problemen som finns i den interna marknaden, utan direktiven samverkar för att 

endast handskas med vissa delar för att skapa en tillfällig lösning. Vilket inte är hållbart i 

längden.118 CCCTB-förslaget kommer att ha samma regler för samtliga bolag inom den in-

terna marknaden, tillskillnad från övriga direktiv undanröjer problematiken med dubbelbe-

skattningen och färre mål kommer att tas upp i EU-domstolen, ”Three will be fewer disputes in-

volving the ECJ or the mutual agreement procedure in double tax conventions.”119 CCCTB-förslaget, 

likt dem nämnda direktiven skapar inte en hållbar lösning för samtliga bolag i den interna 

marknaden, dels för att vissa bolag i en koncern inte kan tillämpa CCCTB,120 och dels för 

att den är valbar.121 För bolag som väljer att inte tillämpa CCCTB måste dem bolagen tack-

las med internationella dubbelbeskattningsregler samt avsaknaden av harmonisering i den 

fronten. 

 

 

 

                                                
114 Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990, on the common system of taxation applicable in the case of parent 

companies and subsidiaries of different Member States. 

115 RÅDETS DIREKTIV 2003/49/EG av den 3 juni 2003, om ett gemensamt system för beskattning av räntor och 
royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater. 

116 Convention 90/436/EEC, on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated 
enterprises. 

117 CCCTB, s. 4f. 

118 Ibid. 

119 Ibid., s. 6. 

120 För att direkt och indirekt ägda dotterbolag och filialer ska kunna tillämpa CCCTB måste rösterna över-
stiga (1) 50 procent; ett ägande som tillför mer än 75 procent av bolagets kapital enligt Artikel 54 CCCTB. 
Se även 5.2.1 Vilka bolag kan tillämpa CCCTB. 

121 Artikel 6 och 104 CCCTB. 
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2.11 Minoritetsägaren 

Om ett moderbolag väljer att införskaffa andelar i ett annat bolag, ett dotterbolag, behöver 

inte moderbolaget inneha 100 procent av andelarna för att de ska anses vara helägt.122 För 

att ett svenskt moderbolag ska anses vara majoritetsägare i ett dotterbolag ska moderbola-

get inneha mer än 50 procent av rösterna för samtliga aktier.123  

CCCTB-förslaget har inte som krav att moderbolaget ska inneha 100 procent av ägandet 

och kontrollen av ett dotterbolag för att ingå i en CCCTB-koncern, utan kravet är att mo-

derbolaget har en majoritetsandel av dotterbolaget. För att moderbolaget ska anses inneha 

majoritetsposten av ett dotterbolag ska moderbolaget direkt eller indirekt ha, (1) rätten att 

verka över 50 procent av rösterna, (2) att ägarandelen överstiger 75 procent bolagetskapital 

eller överstiger 75 procent av rättigheterna som är berättigad till vinst.124 Det lämnar ut-

rymme för minoritetsägare som även kan bestå av bland annat ett eller flera andra bolag. 

Både moderbolaget och dotterbolaget kan utöver majoritetsägaren, ha en eller flera minori-

tetsägare i bolaget. Om moderbolaget anses vara en majoritetsägare av ett dotterbolag och 

väljer att tillämpa CCCTB-beskattningen, måste även det helägda dotterbolaget tillämpa 

CCCTB-beskattnings regler enligt all-in all-out principen.125  

Uppbyggnaden av CCCTB-förslaget väcker en viss nackdel för minoritetsägaren i ett bolag 

som ingår i en CCCTB-koncern.126 Eftersom reglerna dels har krav av att moderbolaget in-

nehar en majoritetspost i dotterbolaget och dels för att reglerna är då tvingande för övriga 

dotterbolag som är direkt eller indirekt helägda enligt reglerna för CCCTB-förslaget, enligt 

all-in all-out principen.127 Eftersom minoritetsägaren även måste tillämpa beskattningsreg-

lerna som följs av CCCTB-förslaget kan den negativa skatteföljden bli att beskattningen 

sker till en högre skattebas än vad dem nationella skattereglerna för den medlemsstaten.128 

Även om skattereglerna för CCCTB har en positiv inverkan på koncernen i sin helhet.129 

                                                
122 Artikel 54 (1) CCCTB och 1 kapitlet 11 § ABL. 

123 1 kapitlet 11 § ABL. 

124 Artikel 54 (1) CCCTB och se även avsnitt 2.5.1 Vilka bolag kan tillämpa CCCTB, för en tydligare förkla-
ring av ägande innehavet. 

125 Artikel 55 CCCTB. 

126 Weber, s. 6. 

127 Se avsnitt 2.5.2 All-in all-out principen. 

128 Weber, s. 6. 

129 Ibid. 
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Likväl som CCCTB-reglerna kan ha en negativ inverkan på minoritetsägarens resultat kan 

även CCCTB-reglerna ha en positiv inverkan. Om medlemsstaten där bolaget som en mi-

noritetsägare har sämre skatteförutsättningar än CCCTB-förslaget kan det vara positivt för 

minoritetsägaren att tillämpa CCCTB-skatteregler. 

Det är inte bara minoritetsägarens beskattningsbara resultat som påverkas av att ingå i en 

CCCTB-koncern, utan hela verksamheten påverkas eftersom dem traditionella gränsöver-

skridande reglerna som normalt tillämpas i bolaget ersätts med gemensamma EU-regler. 

CCCTB-reglerna kan även ha en positiv eller negativ inverkan på gränsöverskridande trans-

aktioner såsom; gränsöverskidandeförlust utjämningar, interna transaktioner och regler om 

eliminering av dubbelbeskattning. Beroende på vad verksamheten sysslar med kommer va-

let av reglerna ha en större på bolagets verksamhet bolagets resultat. Detta påverkar i 

slutändan minoritetsägarens andel på ett positivt eller negativt sätt.  

Det är dock svårt att beräkna skattekonsekvenserna för minoritetsägaren eftersom skatte-

konsekvenserna uppkommer i framtiden, vilket gör det svårt på förhand kunna beräkna 

skatteförlusterna.130 I förhållande till koncernens skattebesparingar, är minoritetsägaren 

skatteförslut en relativ minimal andel, vilket gör det svårt att kompensera minoritetsägaren 

för förlusterna.  

Konsolideringen av skattebaserna i koncernen påverkar varje enskilt bolag i koncernen, 

även de bolag som inte ingår i CCCTB-koncernen.131 Det gäller främst intressenter som har 

ett visst intresse i något bolag som ingår i CCCTB-koncernen, oberoende om det är en mi-

noritetsägare eller om den är hemmahörande i EU.132  

Nackdelen med att ägarandelen av ett dotterbolag som får ingå i en CCCTB-koncern upp-

går till mer än 75 procent är att olika nationella skattelagstiftningar kan kollidera med 

CCCTB-reglerna. Ett exempel skulle vara om moderbolaget A äger 80 procent av dotterbo-

laget B, anses dotterbolaget vara helägt enligt CCCTB-förslaget.133 Skulle då en förlust upp-

stå och den ska realiseras i ett bolag som är hemmahörande i Danmark, riskerar koncern-

bolaget att sambeskatta enligt danskskattelagstiftning.134 Sambeskattningen enligt dem 

                                                
130 Weber, s. 6. 

131 Artikel 57 (2) CCCTB och KPMG, The KPMG Guide to CCCTB, November 2011, s. 14. 

132 Artikel 57 (2) CCCTB och KPMG, The KPMG Guide to CCCTB, November 2011, s. 14. 

133 Bundgaard, Jakob och Winther-Sørensen, Niels, The Concept of a Group for Common Consolidated Corporate Tax 
Base Purposes, Tax institute for Austrian and International Tax law, s. 10 f. 

134 Ministry of Foreign Affaris Of Denmark, Ivest in Denmark, Facts on Taxation in Denmark, May 2011. 
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danskaskattereglerna uppgår till 25 procent av den utnyttjade förlusten.135 Problemen som 

hänför sig till minoritetsägaren skulle inte uppstå om CCCTB-förslaget endast tillät att end-

ast 100 procent ägda dotterbolag får tillämpa CCCTB-reglerna.    

Om ett bolag äger mer än 75 procent av ett dotterbolag, uppgår ägandet till 100 procent, 

det finns inte ett behov att kompensera minoritetsägaren enligt CCCTB-förslaget. Samtliga 

koncernbolag får en andel av de totala gemensamma vinsterna och förlusterna, vilket leder 

till att samtliga koncernbolag erhåller ömsesidiga fördelar och nackdelar. CCCTB-förslaget 

skiljer sig från dem nationella reglerna som till exempel tillåter koncernavdrag, som kan 

vara nödvändiga för bolag framförallt för att koncernbolagen kan åstadkomma skattelätt-

nader genom reglerna.136 

Minoritetsägaren skulle kunna nyttja sin legala makt redan innan bolaget tillsammans med 

övriga koncernbolag, träder in och väljer att tillämpa CCCTB-förslaget.137 Det kan göras 

genom att minoritetsägaren kommer överens med majoritetsägaren genom att underteckna 

ett avtal om vilka regler som bör gälla och på så sätt utöva sin makt.138  

Enligt de svenska civilrättsliga reglerna utgår makten från bolagsstämman i bolaget, där ak-

tieägarna får fatta beslut.139 CCCTB-förslaget kommer att vara valbart vilket innebär att bo-

lagstämman, där samtliga aktieägare får utöva sin rösträtt, måste besluta vilket skattesystem 

som bolaget ska tillämpa.140 För ett stämmobeslut om en ändring i bolagsordningen krävs 

det en kvalificerad majoritet, det vill säga att minst två tredjedelar av aktierna som företrä-

der bolagstämman, ska rösta för beslutet.141 Enligt CCCTB-förslaget har alltså inte minori-

tetsägaren i ett dotterbolag något minoritetsskydd alls när det kommer till bestämmelserna 

                                                
135 Ministry of Foreign Affaris Of Denmark, Ivest in Denmark, Facts on Taxation in Denmark, May 2011.  

136 EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION 
Analyses and tax policies Analysis and Coordination of tax policies, COMMON CONSOLIDATED 
CORPORATE TAX BASE WORKING GROUP (CCCTB WG) CCCTB: possible elements of a technical 
outline, Meeting to be held on Thursday 27 and Friday 28 September 2007, Brussels, 26 July 2007, 
CCCTB/WP057\doc\en Orig. EN, s. 22. 

137 EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION 
Analyses and tax policies Analysis and Coordination of tax policies, COMMON CONSOLIDATED 
CORPORATE TAX BASE WORKING GROUP (CCCTB WG) CCCTB: possible elements of a technical 
outline, Meeting to be held on Thursday 27 and Friday 28 September 2007, Brussels, 26 July 2007, 
CCCTB/WP057\doc\en Orig. EN, s. 22. 

138 Ibid. 

139 Svensson, Ulf, Nya aktiebolagslags lagen – En utförlig genomgång, uppl. 2, 2005, Björn Lundén informat-
ion AB, s. 66.  

140 7 kapitlet 42 § och 7 kapitlet 8 § ABL. 

141 7 kapitalet 42 § ABL. 
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om valbarheten av att tillämpa CCCTB-förslaget, eftersom CCCTB-förslaget tillämpar all-

in all-out principen som är tvingande för samtliga helägda dotterbolag, vilket motsäger ak-

tiebolagslagen eftersom aktieägarna måste rösta för beslutet. 

2.12 Ett fördjupat samarbete 

Det har varit svårt att få alla 28 medlemsstater att anta CCCTB-förslaget. Vissa länder 

såsom Sverige har inte visat något intresse för förslaget. Inom ramen för EU-fördraget kan 

en tredjedel av medlemsstaterna, det vill säga en grupp om 9 stycken, anta CCCTB-

förslaget och pröva den sinsemellan.142 Det som kan uppkomma är att det inte finns till-

räckligt med medlemsstater som vill anta CCCTB-förslaget, däremot får man en möjlighet 

att väga in fördelarna och nackdelarna med CCCTB-förslaget. 

Om nu en grupp medlemsstater skulle ingå i ett fördjupat samarbete och anta förslaget, ska 

samarbetet respektera fördragen och unionsrätten.143 Den får heller inte ha en negativ på-

verkan på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen eller innebära något 

hinder eller diskriminera handeln mellan medlemsstaterna. För att det fördjupade samar-

betet ska vara möjligt krävs det att CCCTB-förslaget är öppet för alla medlemsstater och att 

medlemsstaterna främjar till att fler medlemsstater ska delta i samarbetet.144  

2.13 Sammanfattning 

CCCTB-förslaget förser samtliga bolag i EU med gemensamma konsoliderade skatteregler 

för att bolag ska undvika att behöva tillämpa 28 olika skatteregler. CCCTB-reglerna är end-

ast reglerade för att beräkna skattebasen för bolag som är etablerade i EES och för filialer 

med direkt anknytning till EES.145 Vilket betyder att övrig lagstiftning som hänför sig till 

koncerner regleras av nationell lagstiftning. Koncernbolag måste följa de lagar som regleras 

för sin hemvist stat, några exempel på sådan lagstiftning kan vara arbetsgivaravgifter, inbe-

talning av moms, kapital vinster och kapitalförluster, med mera.146 

 

                                                
142 Artikel 326-334 EUF och Dhalberg, s. 232. 

143 Artikel 326 EUF. 

144 Artikel 328 EUF. 

145 CCCTB, s. 5. 

146 Ibid. 
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Genom att förslaget konsoliderar skattebaserna för samtliga medlemsstater underlättas reg-

lerna för koncernbolagen att göra gränsöverskridande resultatutjämning, interna transakt-

ioner utan att behöva använda internprissättningsregler för att undvika att underprisöverlå-

telse sker och koncernbolag riskerar inte att bli internationellt juridiskt dubbelbeskattade 

för transaktioner som är föremål för beskattning av minst två medlemsstater.147  

Eftersom CCCTB-förslaget endast konsoliderar skattebaserna tillåts koncerner som är eta-

blerade i EU att göra gränsöverskridande förlustavdrag, vilket för koncernen innebär att 

bolagen inte behöver vända sig till dem berörda medlemsstaternas nationella lagstiftning.148 

För att koncernbolag ska kunna göra gränsöverskridande resultatutjämning inom CCCTB-

koncernen krävs det att koncernbolagen är etablerade inom EES och att ägare kraven är 

uppfyllda. Vinsterna och förlusterna konsolideras enligt beräkningsystemet och koncernbo-

lagen kan räkna ut förluster hos något av koncernbolagen och därmed göra en gränsöver-

skridande förlustutjämning inom koncernen.149 CCCTB-förslaget tillämpar all-in all-out 

principen vilket innebär att förlustutjämning kan göras för samtliga koncernbolag som in-

går i CCCTB-beskattningen.150 

För koncernbolag som följer nationella regler och gör interna transaktioner gäller det att 

dem följer internprissättningsreglers riktlinjer och prissätter transaktionen efter armlängds-

principen för att undvika att transaktionen överförs till ett underpris inom koncernen.151 

För att förhindra att en vara överförs till ett underpris ska priset sättas till ett armlängdsav-

stånd, vilket betyder att en vara ska prissättas till samma pris som på samma vara som över-

förs mellan två oberoende bolag.152 En sådan transaktion kan i vissa hänseenden vara svårt 

att hitta. Skillnaden för bolag som tillämpar nationella regler och CCCTB är att koncerner 

som tillämpar CCCTB neutraliserar skattebasen för samtliga medlemsstater och på det sät-

tet hindrar att en transaktion av en vara sker till ett underpris.153 

                                                
147 Ibid., s. 5-10. 

148 Ibid., s. 5. 

149 Ibid. 

150 Artikel 55 CCCTB och CCCTB, s. 9. 

151http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f
4fc63c8680005982.html, tillgänglig den 5 maj 2013. 

152 Article 9 Model convention with respect to taxes on income and on capital, 
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/48504003.pdf, tillgänglig den 5 maj 2013. 

153 CCCTB, s. 6 och 10. 
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Internationell juridisk dubbelbeskattning är kostsamt för koncerner. Innebörden med in-

ternationell juridiks dubbelbeskattning är att minst två medlemsstater vill beskatta samma 

transaktion. I dagsläget tillämpar medlemsstaterna internationella skatteavtal enligt OECD 

modellavtalet för att beskattningen av transaktionen ska ske i den medlemsstat som är be-

rättigad till skatteförmånerna.154 CCCTB-förslaget hindrar internationell juridiskdubbelbe-

skattning uppstår genom att skattebasen beräknas gemensamt för samtliga bolag i koncer-

nen och sedan fördelas jämt mellan medlemsstaterna.155 

                                                
154 http://www.oecd.org/tax/treaties/oecdmtcavailableproducts.htm, tillgänglig den 5 maj 2013. 

155 CCCTB, s. 9-10. 
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3 Svenska gränsöverskridande bolagsskatteregler 

3.1 Inledning 

Kapitel 3 av uppsatsen redogör för de svenska gränsöverskridande bolagsskattereglerna. 

Kapitlet syftar tillbaka till tidigare avsnitt för att särskilja på skillnaderna mellan dem 

svenska gränsöverskridande bolagsskattereglerna och tillämpningen av CCCTB-förslaget. 

Avsnittet kommer att främst rikta in på förlustutjämning; det vill säga koncernbidrag och 

koncernavdrag, internprissättningsmetoden samt internationell juridisk dubbelbeskattning.  

Valet av beskattningssystem är viktigt. Väljer en koncern att beskatta enligt CCCTB-

förslaget, innebär det att svenska CCCTB-koncernbolag inte skulle kunna tillämpa de skat-

teförmåner som den svenska skattelagstiftningen tillåter. Alltså måste en vägning göras om 

det är tillräckligt förmånligt att gå över och tillämpa en europeisk skattelagstiftning. 

3.2 Bakgrund 

Svenska bolagsskatteregler hänför sig till bolag som har en fast förankring i Sverige. De 

svenska skattereglerna ger en heltäckande bild av vad och hur bolag och koncerner ska be-

skattas i Sverige. Efter att Sverige trädde in i EU år 1995 är de skyldiga att följa EU-

fördragets riktlinjer och får alltså inte gå emot fördraget när man stiftar svenska lagar.156 

Det är dock upp till varje enskild medlemsstat att reglera lagstiftningarna som hänför sig till 

den direkta skatten.157 Sverige och övriga medlemsstater är dock skyldiga att följa de fyra 

friheterna; fri- rörlighet för tjänster, kapital, arbetskraft och etableringsrätt, när lagar ska 

stiftas. Det råder även ett allmänt diskrimineringsförbud för att stifta lagar som enbart är 

negativt riktade mot utländska medborgare och bolag från andra medlemsstater.158 I vissa 

fall har bland annat Sverige behövt ändra eller göra tillägg i sin skattelagstiftning efter att 

dom har erlagds av EU-domstolen, ett exempel är koncernavdragsreglerna vid resultatut-

jämning rörande koncerner.159  

                                                
156 1 kapitlet 10 § Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 

157 Artikel 115 FEU. 

158 Artikel 18 och 19 FEU. 

159 Mål C-446/03 Marks & Spencer plc mot David Halsey, REG 2005, s. I-10837, (C-446/03 Marks & 
Spencer). 
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3.3 Bolagsskatt i Sverige 

I Sverige finns det två olika typer av skatter som delas upp under två kategorier; direkt skatt 

och indirekt skatt. Den direkta skatten är avsedd att bäras av dem som är skyldiga att betala 

dem,160 medan indirekt skatt som i vanlig benämningen kallas mervärdeskatt avser skatter 

som indirekt ska förväntas att betalas av konsumenten.161 De genomsnittliga bolagsskatte-

satserna för medlemsstaterna i EU ungefär ligger på samma nivå.162 För att Sverige ska ha 

goda möjligheter att konkurrera med övriga medlemsstater ska bolagsskatten bli mer kon-

kurrenskraftig, vilket kan innebära en ökad arbetsmöjlighet och ökad investeringsstimu-

lans.163 Inför 2013 har Sverige sänkt bolagsskattesatsen från tidigare 26,3 procent till 22 

procent.164 Efter sänkningen har Sverige bland de lägsta bolagsskattesatserna i EU, vilket är 

tänkt att stimulera näringslivet och öka framtida investeringar.165  

3.4 Dotterbolag eller filial  

Vid bildandet av en koncern skiljer sig dem civilrättsliga reglerna från dem skatterättsliga. 

Enligt aktiebolagslagen är en juridisk person ett moderbolag om det har ett inflytande över 

en eller flera juridiska personer, det vill säga dotterbolag.166 Moderbolaget ska äga eller för-

foga mer än hälften av posterna i dotterbolaget.167 Medan dem skatterättsliga reglerna för 

koncerner som vill tillämpa koncernbidrag eller koncernavdrags regler, kräver att moderbo-

laget äger mer än 90 procent av andelarna i dotterbolaget.168   

Filialer är tillskillnad från dotterbolag inte egna juridiska personer, utan de hänför sig till det 

utländskabolaget.169 Ur skatterättslig synvinkel är filialer att bedöma som en obegränsat 

skatteskyldig för näringsverksamhet i Sverige och då ska verksamheten bedrivs genom ett 

                                                
160 Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt. D 1, uppl. 14, 2013, Studentlitteratur, 
(Lodin), s. 4. 
 
161 Ibid. 

162 Prop. 2012/13:1, Budgetpropositionen för 2013, Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor, s. 27. 

163 Ibid., s. 27. 

164 65 kapitlet 10 § IL och prop. 2012/13:1, s. 337. 

165 Prop. 2012/13:1, s. 27. 

166 1 kapitlet 11 § ABL. 

167 Ibid. 

168 35 kapitlet 2 § IL och 35a kapitlet 2 § IL. 

169 2 och 5a §§ Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. 
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fast driftställe, i till exempel ett kontor.170 Resultatet för en filial beskattas likartat med ett 

svenskt företag, genom att filialen har en egen bokföring som är skild från det utländska 

bolagets bokföring.171 

En filial som tillhör ett utländskt bolag och motsvarar ett aktiebolag inom EES ska avsluta 

räkenskapsåret med ett årsbokslut enligt bokföringslagen.172 Sedan ska filialens revisor 

granska årsslutet. Filialen ska slutligen även skicka moderbolagets årsredovisning, som även 

ska översättas till svenska, till registreringsmyndigheten, Bolagsverket.173 

3.5 Fast driftställe  

Om utländska bolag är skatteskyldiga för inkomstskatt i Sverige avgörs om de har ett fast 

driftställe i Sverige.174 Om ett utländskt bolag har ett fast driftställe i Sverige, ska det fasta 

driftstället beskattas för inkomst av näringsverksamhet.175 Om ett utländskt bolag bedriver 

helt eller delvis en stadigvarande affärsverksamhet anses bolaget ha ett fast driftställe i Sve-

rige.176 Tidsaspekten av vad som anses vara en stadigvarande vistelse för en verksamhet är 

när tidsperioden sträcker sig över sex månader.177 

Inkomstskattelagen definierar ett fast driftställe för näringsverksamhet som en stadigva-

rande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.178 Ett fast 

driftställe innefattar; plats för företagsledning, filial, kontor, fabrik, verkstad, gruva, olje- el-

ler gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar, plats för byggnads-, 

anläggnings- eller installationsverksamhet, och fastighet som är en lagertillgång i närings-

verksamhet.179 Vad som även anses vara ett fast driftställe är om någon har fått och regel-

mässigt använder fullmakt att ingå avtal för en näringsverksamhet i Sverige.180 Ett fast drift-

                                                
170 http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/filial, tillgänglig den 5 maj 2013. 

171 11 § Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. 

172 13 § 2 stycket 1 punkten Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. 

173 11-13 §§ Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. 

174http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag/fastdriftstalle.4
.71004e4c133e23bf6db800064933.html, tillgänglig den 5 maj 2013. 

175 Ibid. 

176 Ibid. 

177 Ibid. och 3 kapitlet 3 § IL, tillgänglig den 5 maj 2013. 

178 2 kapitlet 29 § 1 stycket IL. 

179 2 kapitlet 29 § 2 stycket IL. 

180 2 kapitlet 29 § 3 stycket IL. 
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ställe anses inte finnas i Sverige om någon bedriver en verksamhet, genom förmedling av 

mäklare, kommissionär eller oberoende representant, om detta ingår i representantens van-

liga näringsverksamhet.181 Det spelar ingen roll hur företaget förfogar över utrymmet där 

den kommersiella affärsverksamheten bedrivs, det vill säga om utrymmet är köpt, hyrd eller 

på något annat sätt förfogad. Den avgörande faktorn för att bestämma om ett fast drift-

ställe finns i Sverige är den geografiska faktorn, platsen där affärsverksamheten bedrivs, det 

kan vara där lokalen, utrymmet eller ett kontor som drivs från sitt egna hem eller där ma-

skinerna finns. 

3.6 Koncernbeskattning 

3.6.1 Koncern 

Koncerner utgör inte ett skattesubjekt i Sverige.182 Samtliga bolag i Sverige, oavsett om de 

ingår i en koncern, behandlas som ett enskilt bolag och beskattningen sker alltså individu-

ellt.183 En koncern består av minst två bolag som har ägarsamband det vill säga att ett mo-

derbolag äger andelar i ett annat bolag, dotterbolag och dessa bildar tillsammans en kon-

cern. En koncern kan i princip vara hur stor som helst, det finns inga begräsningar i hur 

många bolag som får ingå i en koncern. Det är vanligt att bolag äger andelar i andra bolag, 

andelsinnehavet kan antingen vara näringsbetingade eller så kan de ha skett ur kapitalplace-

ringssyfte.184 Aktieposten i ett annat bolag kan vara allt ifrån en mindre aktiepost till att in-

neha samtliga akter i ett bolag, ett så kallat dotterbolag.  

Begreppet koncern kan motiveras på samma sätt för civil- och skatterättsliga samman-

hang.185 När flera bolag har ett ägarintresse i varandra är dessa bolag slutna i en koncern.186 

Koncernreglerna har en stark anknytning till dem civilrättsliga reglerna, 1 kapitlet 11 § ABL 

benämner att en koncern består av ett moderbolag som äger så många aktier i ett annat att 

det utgör mer än hälften av alla röster, detta bolag är då dotterbolaget.  

                                                
181 2 kapitlet 29 § 4 stycket IL. 

182 Lagrådsremiss, Koncernavdrag i vissa fall, Stockholm den 18 februari 2010, s. 7. 

183 Ibid., s. 7. 

184 Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt. D 2, uppl. 13, 2011, Studentlitteratur, 
(Lodin, 2011), s. 349. 

185 Jämför 1 kapitlet 11 § ABL, 35 kapitlet 2 § IL och 35a kapitlet 2 § IL.  

186 Ibid. 
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Vad som även kan vara viktigt att särskilja på är äkta och oäkta koncern. En äkta koncern 

är vad som följs av 1 kapitlet 11 § ABL, det vill säga att ett moderbolag äger andelar i ett 

dotterbolag, medan en oäkta koncern föreligger då en eller flera fysiska personer eller an-

nan juridisk person än ett aktiebolag innehar aktier eller andelar i ett dotterbolag.187  

3.6.2 Näringsbetingade andelar  

Det finns två olika typer av bolagsägda andelar; kapitalplaceringar och näringsbetingade an-

delar. Kapitalplaceringsreglerna är inte definierade i inkomstskattelagen utan man får mot-

säga av vad som följs av reglerna för näringsbetingade andelar.188 Dessa ska särskiljas speci-

ellt när det kommer till det beskattningsbara syftet. Kapitalplaceringar är skattepliktiga och 

beskattas för utdelningar och kapitalvinster och förluster är avdragsgilla.189 Till skillnad från 

kapitalplaceringar är näringsbetingade andelar enligt huvudregeln skattefria och att kapital-

förluster är inte avdragsgilla.190 

Definitionen av vad som är näringsbetingade andelar finns i 24 kapitlet 13-16 §§ IL. Enligt 

portalbestämmelserna räknas en andel som en näringsbetingad andel i ett aktiebolag eller en 

ekonomisk förening under förutsättningarna att två krav uppfylls, ägarkravet; dem ägs av 

en sådan juridisk person som kan inneha näringsbetingade andelar och villkorskravet; att 

andelarna uppfyller vissa villkor.191 Reglerna gäller även för utländska bolag inom EES och 

som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en ekonomiskförening.192 Vilket betyder att reg-

lerna om viss skattefri utdelning även kan omfatta utländska bolag inom EES. För svenska 

koncernbolag är det fördelaktigt, då det finns möjligheter att vinster kan överlåtas skatte-

fritt inom koncernen. 

 

                                                
187 Lodin, 2011, s. 350. 

188 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000113998/kap22.pdf, 547. 

189 Ibid, s. 545. 

190 Ibid., Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar m.m. 
 
191 24 kapitlet 13 § IL. 

192 24 kapitlet 13 § 5 punkten och 16 § IL. 
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3.6.3 Koncernbidrag 

Reglerna för koncernbidrag finns i inkomstskattelagen.193 Syftet med koncernbidrag är att 

kunna ge bolag möjlighet till fullständig resultatutjämning mellan moderbolag och helägda 

dotterbolag.194 Koncernbidrag kan skickas till och från moderbolag och dotterbolag samt 

mellan två dotterbolag.195 Definitionen av koncernbidrag är att koncernbidraget ska dras av 

hos givaren och tas upp hos mottagaren.196 Koncernbidrag utgörs av en förmögenhetsöver-

föring och resultatutjämning mellan två närstående koncernbolag.197 Genom att koncernbi-

draget ska tas upp hos mottagaren och dras av hos givaren, är en fullständig resultatutjäm-

ning fullt möjligt trots att det är två skilda juridiska personer. Storleken på hur stort ett 

koncernbidrag får vara är inte reglerat i lag, utan ett koncernbidrag får princip vara hur 

stort som helst. Det kan vara så stort att det täcker det mottagande bolagets förlust och till 

och med skapa en förlust hos givarbolaget.198 Det är heller inte reglerat att koncernbidraget 

måste täcka upp en förlust hos mottagarbolaget.199 

Aktiebolagslagens koncernregler har som krav att moderbolaget behöver inneha mer än 50 

procent av innehavet för att dotterbolaget ska anses var en del av koncernen. Inkomstskat-

telagens koncernbidragsregler kräver att moderbolaget innehar mer än 90 procent av det 

svenska dotterbolagets andelar för att dotterbolaget ska anses vara helägt och för att ett 

koncernbidrag ska kunna utges.200 För att förutsättningarna för koncernbidrag ska vara full-

ständiga krävs det även att dotterbolaget är helägt under hela beskattningsåret.201 Det ställs 

alltså höga krav på ägandet när koncernbidrag ska utges, högre än aktiebolagslagens definit-

ion av koncernbolag. Om ett koncernbidrag ska kunna utges till ett utländskt bolag krävs 

de att det utländska bolaget är hemmahörande i en stat inom EES och som motsvarar ett 

                                                
193 Se 35 kapitlet IL. 

194 Lodin, 2011, s. 359. 
 
195 35 kapitlet 3-4 §§ IL. 

196 35 kapitlet 1 § IL. 

197 SOU 1995:43, Sambandet Redovisning - Beskattning, s. 98. 

198 Lodin, 2011, s 359. 

199 Lagrådsremiss, Koncernavdrag i vissa fall, Stockholm den 18 februari 2010, s. 8. 

200 35 kapitlet 2 § IL. 

201 35 kapitlet 3 § 3 punkten IL. 
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svenskt bolag, dock måste mottagaren av koncernbidraget vara skatteskyldig i Sverige för 

den näringsverksamhet koncernbidraget hänför sig till.202 

För att koncernbidrag ska vara avdragsgill kostnad för givaren och en skatteintäkt för mot-

tagaren ska koncernbidraget redovisas öppet.203 Koncernbidraget ska även redovisas öppet 

för både givare och mottagare för att koncernbidraget inte ska utnyttjas och skjuta fram be-

skattningen i tiden.204 Rätten till resultatutjämning inom en helägd koncern innebär att 

överföring av vinstmedel ska kunna ske även om det överförda beloppet inte framstår som 

en kostnad eller intäkt i visst förvärvsskäl.205 Innebörden med att koncernbidraget redovisas 

öppet är att den ska redovisas i så väl givarens och mottagarens självdeklaration. Det ställs 

dock inga krav på att koncernbidraget ska redovisas i koncernbalansräkningen för att de ska 

anses vara öppen.206 Dock är det underordnat att bolag redovisar hur vinstöverföringen har 

skett i koncernbalansräkningen.207 

3.6.4 Koncernavdrag 

Koncernavdragsreglerna är besläktade med koncernbidragsreglerna, skillnaden är dock att 

moderbolaget i vissa hänseenden kan göra avdrag för en slutlig förlust från ett helägt dot-

terbolag som är beläget inom EES.208 Innebörden med koncernavdrag är att svenska mo-

derbolag får göra avdrag för en slutlig förlust hos ett helägt utländskt dotterbolag inom 

EES, om förlusten är slutlig och dotterbolaget har försatts i likvidation samt likvidationen 

är avslutad.209 Förlusten anses vara slutlig om den inte har kunnat utnyttjas och att den inte 

kan komma att utnyttjas av dotterbolaget eller av någon annan i den stat där dotterbolaget 

hemmahörande.210 Det utländska dotterbolaget ska även ha varit helägt under hela beskatt-

ningsåret och moderbolaget ska redovisa koncernavdraget öppet i sin inkomstdeklarat-

                                                
202 35 kapitlet 2a § IL. 

203 RÅ 1998 ref 6. 

204 Lodin, 2011, s. 360. 

205 SOU 1964:29, Koncernbidrag m.m. Betänkande av skatteutredningen ang. ackumulerade inkomster m.m., s. 99 (SOU 
1964:29). 

206 RÅ 1998 ref 6. 

207 SOU 1964:29, s. 99. 

208 35a kapitlet 1 § IL. 

209 35a kapitlet 5 § 1 och 2 punkten IL och Lagrådsremiss, Koncernavdrag i vissa fall, Stockholm den 18 februari 
2010, s. 1. 

210 35a kapitlet 6 § IL. 
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ion.211 Dock får inte koncernavdraget leda till underskott i den svenska delen av koncer-

nen.212 Den förlust hos det utländska dotterbolaget som bestämmer koncernavdragets stor-

lek för inte överstiga ett belopp den förlust som uppkommit i dotterbolaget vid utgången 

av bolagets sista beskattningsår. Koncernavdraget får heller inte överstiga ett belopp mot-

svarande den slutliga förlusten, vilket kan beräknas efter att likvidationen har avlutats.213 

Med helägt utländskt dotterbolag menas att det svenska moderbolaget ska inneha mer än 

90 procent av andelarna i dotterbolaget. Det utländska dotterbolaget måste även ha en bo-

lagsform som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening.214 

3.6.4.1 Marks & Spencer215 

Omständigheter 

Varuhuskedjan Marks & Spencer som är hemmahörande i Storbritannien med moderbola-

get Marks & Spencer Plc som genom ett holdingbolag i Nederländerna ägde dotterbolag i 

Tyskland, Frankrike och Belgien. Dotterbolagen var egna juridiska personer och hade sin 

hemvist i nämnda medlemsstater. De skedde alltså ingen beskattning för dotterbolagen i 

Storbritannien eftersom de inte hade några fasta driftställen i Storbritannien och dem aldrig 

bedrivit någon verksamhet där.216 Dotterbolagen gick med förlust och 2001 bestämde sig 

moderbolaget att lägga ner samtliga verksamheter i den europeiska kontinenten.  

Enligt Storbritanniens skattelagstiftning sker beskattningen för varje bolag separat och 

normalt sker ingen resultatutjämning av koncernens resultat. Dock finns det särskilda kon-

cernavdragsregler för att hantera förluster inom koncernen.  

EU-domstolens avgörande 

Genom att Storbritanniens skattereglering beviljar koncernavdrag, det vill säga en förmån 

beträffande en förlust, för endast bolag som är verksamma i Storbritannien. Reglerna tillå-

ter inte att förluster från ett koncernbolag som har hemvist i en annan medlemsstat att gö-

ras i Storbritannien, utgör ett hinder för moderbolaget att utöva sin etableringsfrihet enligt 

                                                
211 35a kapitlet 5 § 3 och 4 punkten IL. 

212 35a kapitlet 7 § IL och Lagrådsremiss, Koncernavdrag i vissa fall, Stockholm den 18 februari 2010, s. 1. 

213 RÅ 2009 ref 13. 

214 35a kapitlet 2 § 2 stycket IL. 

215 Mål C-446/03 Marks & Spencer plc mot David Halsey, REG 2005, s. I-10837. 

216 C-446/03 Marks and Spencer, p. 23. 
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Artikel 49 (43) och 54 (48) EUF genom att moderbolag avskräcks från att bilda dotterbolag 

i andra medlemsstater.  

EU-domstolen kom fram till att Storbritanniens skattesystem om koncernbidrag strider 

mot gemenskapsrätten, genom att inte tillåta koncernavdrag mellan moderbolag och dot-

terbolag som är etablerade i olika medlemsstater, inte kan anses vara rättfärdigad. För att en 

lagstiftning ska kunna gå emot etableringsrätten ska den vara rättfärdigad i dess grunder. 

Från Marks & Spencer målet har ny gällanderätt om koncernavdragsreglerna uppkommit.   

3.6.4.2 RÅ 2009 ref. 13 

Omständigheter 

Rättsfallet berör ett svenskt moderbolag som med stöd av gemenskapsrätten vill göra för-

lust avdrag för ett utländskt dotterbolag som är beläget inom EES för att täcka en definitiv 

förlust, trots att dotterbolaget inte är skatteskyldig i Sverige och att bidraget inte är skatte-

pliktigt i dotterbolagets hemvistsstat. Dåvarande Regeringsrätten och nuvarande Högsta 

förvaltningsdomstolen har grundat sin dom utifrån EU-domstolens avgörande i Marks and 

Spencer.217  

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 

Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att de svenska reglerna om koncernbidrag in-

skränker etableringsfriheten. Enligt de svenska reglerna om koncernavdrag har svenska 

moderbolag rätt att göra avdrag för förluster av avvecklingen för helägda svenska dotterbo-

lag, dock får inte ett svenskt moderbolag göra förlust avdrag för ett helägt utländskt dotter-

bolag vilket är en inskränkning av etableringsfriheten. I sitt avgörande konstaterade Högsta 

förvaltningsdomstolen att ett svenskt moderbolag kan besluta om att ett koncernbidrag kan 

ges till dotterbolaget senast vid upprättandet av bokslutet för sista hela beskattningsåret för 

dotterbolaget, vilket normalt sker det år ett bolag likvideras.  

I sin dom upprättade Högsta förvaltningsdomstolen villkor om hur ett giltigt avdrag för 

koncernbidrag skulle gå till. Det första villkoret var att bidraget inte fick överstiga av vad 

som motsvarade förlusten som uppkom hos dotterbolaget vid utgången av bolagets hela 

sista beskattningsår. Det andra villkoret att koncernbidraget inte fick överstiga det belopp 

som motsvarar den slutliga förlusten som beräknades staternas interna skatteregler och 

moderbolaget skulle medges de lägsta av dessa belopp. Det tredje villkoret moderbolaget 

                                                
217Se avsnitt 3.6.4.1 Marks & Spencer. 
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skulle medges avdrag för koncernbidrag vid moderbolagets taxering för de beskattningsår 

under vilket dotterbolagets likvidation har avslutats.  

3.6.4.3 Sammanfattning av koncernavdragsreglerna 

Koncernavdragsreglerna är relativt nya och uppkom efter att EU-domstolen utgav en dom 

som kom att ses som de nya koncernavdragsreglerna.218 Reglerna om koncernavdrag är en 

kodifiering av Marks & Spencer-målet som senare implementerades in i inkomstskattela-

gen. De svenska koncernbidragsreglerna stred mot EU-rätten, eftersom de dåvarande reg-

lerna inte tillät en slutlig förlust.219 Högsta förvaltningsdomstolen har även prövat om de 

svenska koncernbidragsreglerna strider mot etableringsfriheten. Högsta förvaltningsdom-

stolen, som refererar till Marks & Spencer och kom fram till att dem svenska koncernbi-

dragsreglerna stred mot etableringsfriheten.220 Även om lagstiftningen av direkta skatter 

lämnas till medlemsstaternas behörighet, ska medlemsstaterna följa EU-fördragets innehåll 

om diskrimineringsförbudet.221 Det råder förbud att inskränka mot utländska intressen och 

dem grundläggande friheterna.222 

3.7 Internprissättning i Sverige 

Internprissättningsmetoden är en internationell accepterad metod och används internation-

ellt.223 Reglerna bygger på OECD:s standarder som även tillämpas i Sverige.224 Innebörden 

av internprissättning är det priset som sätts på en gränsöverskridande transaktions som 

överförs mellan två bolag i samma internationella koncern.225 Reglerna ska fungera som ett 

skyddsnät för att internationella koncerner inte ska göra underpris överslätningar och på så 

sätt undvika att betala skatt. Det vill säga att regelverket vill förhindra att en transaktion 

(vara, tjänst, immateriella tillgångar eller finansiella tillgångar) överförs till en lägre kostnad 

än om samma transaktion hade skett mellan två oberoende bolag enligt den så kallade arm-

                                                
218 Se avsnitt 3.6.4.1 Marks & Spencer och 3.6.4.2 RÅ 2009 ref. 13. 

219 RÅ 2009 ref 13 och Skatteverkets ställningstagande Dnr/målnr/löpnr: 131 440547-09/111. 

220 Se avsnitt 3.6.4.2 RÅ 2009 ref. 13. 

221 Lagrådsremiss, Koncernavdrag i vissa fall, Stockholm den 18 februari 2010, s. 9. 

222 Artikel 18 och 19 EUF. 

223http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f
4fc63c8680005982.html, tillgänglig den 5 maj 2013. 

224 Ibid. 

225 Ibid. 
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längdsprincipen.226  

Ett sådant exempel skulle vara om X AB som befinner sig i en medlemsstat som tillämpar 

en hög bolagsskatt, har en maskin med ett beskattningsvärde om 500 tkr och sedan säljer 

maskinen till ett systerbolag Y AB som är etablerat i en låg beskattad medlemsstat för ett 

underpris om 200 tkr. Då tas maskinens verkliga värde om 500 tkr upp till beskattning i Y 

AB och beskattas till en lägre skattesats än vad den hade gjorts om den hade beskattats i X 

AB:s medlemsstat och X AB tar upp 200 tkr till beskattning.  

Armlängdsprincipen är den princip som flitigast används för att avgöra prissättningen för 

internationella koncerninterna transaktioner. 227 Det är denna princip som används för att 

prissätta en transaktion vid tillämpning av internprissättning.228 Prissättningen av en trans-

aktion ska motsvara vad som skulle ha tillämpats mellan två oberoende parter under jäm-

förbara situationer.229 Armlängdsprincipen kommer till uttryck i svensk skattelagstiftning 

genom den så kallade korrigeringsregeln.230 Den innebär att om ett resultat av en närings-

verksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalas som avviker från vad som skulle avtalas 

sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet beräknas till det belopp som det skulle 

ha uppgått till om sådana villkor inte funnits.231   

I ett mål från EU-domstolen kom domstolen fram till att de svenska reglerna om underpri-

söverlåtelse stred mot etableringsfriheten och den fria kapitalrörelsen, då överlåtelser till 

underpris inte fick göras till utländska juridiska personer, utan endast mellan svenska juri-

diska personer.232 Senare ändrades de svenska reglerna om underprisöverlåtelser så att un-

derprisöverlåtelser var tillåtna att göras även till bolag inom EES. 

 

                                                
226 Van Rada, Kees, Materials on International & EU Tax Law, EU TAX MATERIALS, Volume 2, 2012-2013, 

s. 2677. 

227 http://www.oecd.org/ctp/tax-global/3.%20TP_Legislation_Suggested_Aproach.pdf, tillgänglig den 5 maj 
2013, s. 7. 

228 Ibid. 

229 Skatteverkets ställningstaganden, Dnr/målnr/löpnr: 131 632628-10/111, 2010-09-28. 
 
230 14 kapitlet 19 § IL. 

231 Ibid. 

232 Mål C-436/00, X och Y, REG 2002 s. I-10829. 
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Internprissättning är uppbyggd på flera metoder.233 De flesta metoderna grundar sig på att 

transaktionen som sker inom en koncern ska prissättas efter två likadana transaktioner som 

har skett mellan två oberoende bolag, för att priset ska sättas nära sitt verkliga värde som 

möjligt. Vad som nu visades i exemplet ovan var att en transaktion skedde till ett underpris 

för att varan skulle kunna beskattas till en lägre skattesats. Detta är inte tillåtet enligt arm-

längdsprincipen, som endast tillåter att en transaktion sker till ett pris som sätts inom ett 

armlängdsavstånd.234    

3.8 Dubbelbeskattning  

Internationell juridisk dubbelbeskattning uppstår när samma skattesubjekt är föremål för 

beskattning i två eller flera stater för ett skatteobjekt, det vill säga inkomst, förmögenhet el-

ler något liknande, och staterna tillämpar en eller flera beskattningsprinciper som kollide-

rar.235 OECD definierar internationell juridisk dubbelbeskattning som införandet av jäm-

förbara skatter i två eller flera stater på samma skatteskyldige person, för samma skatteob-

jekt och för samma identiska period.236   

De vanligt förekommande principerna är hemvistprincipen och källstatsprincipen. Hem-

vistprincipen förklarats enklast med att beskattningen av en inkomst sker i den stat där en 

person är skatterättsligt bosatt, vilket den svenska beskattningen bygger på.237 Källstatsprin-

cipen bygger på att beskattningen av en inkomst sker där inkomsten har sin källa, obero-

ende på vart personen är skatterättsligt bosatt.238 

Genom att hindra internationell juridisk dubbelbeskattning i bland annat Sverige finns det 

ett stort antal internationella överenskommelser med flera stater, som även kallas för skat-

teavtal.239 De svenska skatteavtalen följer OECDs modellavtal.240 I skatteavtalen finns det 

regler om hur beskattningsrätten för vissa inkomster ska fördelas, bland annat för att för-

                                                
233 http://tmagazine.ey.com/insights/the-arm’s-length-principle/, tillgänglig den 5 maj 2013. 

234 Ibid. 

235 Dhalberg, s. 27. 

236 http://www.oecd.org/tax/treaties/oecdmtcavailableproducts.htm, tillgänglig den 5 maj 2013. 

237http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115047/1113237431781/1_inledning.p
df, tillgänglig den 5 maj 2013, s. 23. 

238 Ibid. 

239 Ibid. 

240 Ibid. 



 

 
40 

hindra internationell juridisk dubbelbeskattning.241 Huvudmetoderna som tillämpas för att 

undanröja internationell juridisk dubbelbeskattning är Exit-metoden och Credit-metoden.242 

Både bolag och privatpersoner kan bli föremål för dubbelbeskattning. Sverige har strax 

över 100 dubbelbeskattningsavtal,243 för att förhindra de nationella skattelagstiftningarna 

från att beskatta för samma skatteobjekt. I Sverige är Skatteverket den behöriga myndighet-

en för att undanröja internationell dubbelbeskattning.244 För den som har blivit drabbad för 

dubbelbeskattning ska en ansökan om undanröjning av internationell dubbelbeskattning 

göras hos Skatteverket. 

För att avgöra om till exempel Sverige är berättigad till beskattning måste man avgöra om 

skattesubjektet, bolaget, har hemvist i Sverige eller om skatteobjektet, varan eller tjänsten, 

har sin källa i Sverige. Eftersom ett obegränsat skatteskyldigt bolag även kan ha hemvist i 

en annan medlemsstat kan beskattningen ske i båda staterna. För att avgöra om någon är 

beskattningsbart i Sverige, vänder man sig först till inkomstskattelagen för att avgöra om 

fysiska eller juridiska personen är begränsad eller obegränsad skatteskyldig i Sverige.245 Om 

man anses vara begränsad eller obegränsad skatteskyldig sker beskattningen i Sverige för 

det specifika skatteobjektet, för att sedan undanröja dubbelbeskattningen vänder man sig 

till skatteavtalet, om sådan finns med just den staten.  Om en skatteskyldig anser sig ha bli-

vit föremål för dubbelbeskattning, ska en ansökan lämnas till behörig myndighet, i Sverige 

är det Skatteverket, och begära att undanröja dubbelbeskattningen.246 

 

                                                
241 Ibid. 

242 Jämför med Artiklarna 23 A och 23 B Materials on international and EC tax law selected and edited by 
Kees van Raad, International Tax Center ITC Leiden. 
 
243http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/dubbelbeskattningavrakning/ska

tteavtal.106.5fc8c94513259a4ba1d800027541.html, tillgänglig den 5 maj 2013. 

244http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/dubbelbeskattningavrakning/un
danrojandeavdubbelbeskattning.106.233f91f71260075abe8800018011.html, tillgänglig den 5 maj 2013. 

245 3 kapitlet 3 och 17 §§ IL, för fysiska personer och 6 kapitlet 3 och 7 §§ IL, för juridiska personer.  

246http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/dubbelbeskattningavrakning/un
danrojandeavdubbelbeskattning.106.233f91f71260075abe8800018011.html, tillgänglig den 5 maj 2013. 
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4 Analys 

4.1 Inledning 

I detta kapitel ska syftet i uppsatsen analyseras och utredas. Syftet med uppsatsen är att 

reda ut hur CCCTB-förslaget ställer sig mot dem svenska bolags skatteregler.  

4.2 Det problematiska rättsområdet  

Reglerna för gränsöverskridande handel för medlemsstaterna är reglerade dels i nationell 

lagstiftning och dels i direktiv från EU. Svenska koncerner som har bolag etablerade i olika 

medlemsstater är i dagsläget tvungna att tillämpa dessa regelverk för transaktioner som för-

flyttar sig mellan två eller flera medlemsstater vid gränsöverskridande handel för att elimi-

nera riskerna för att transaktionerna ska få ett felaktigt värde. I dagsläget tillämpas intern-

prissättningsmetoden för att förhindra att underprisöverlåtelser sker mellan koncernbolag. 

För att förhindra underprisöverlåtelser, ska en koncern jämföra prissättningen på en trans-

aktion med samma transaktion som sker mellan två oberoende bolag enligt armlängdsprin-

cipen. Det har visat sig vara ganska svårt, då vissa transaktioner är unika och inte är möjliga 

att jämföra med en likadan transaktion.  

Även internationell juridisk dubbelbeskattning har varit ett problem. I dagsläget elimineras 

internationell juridisk dubbelbeskattning genom så kallade dubbelbeskattningsavtal som två 

stater har upprättat mellan varandra, utöver dem redan befintliga direktiven som finns för 

att eliminera internationell dubbelbeskattning. Bland annat måste bolag gå igenom skatteav-

talet för att förhindra att beskattningen blir högre än vad som den ska vara. Dock finns 

fortfarande juridisk dubbelbeskattning kvar även om arbetet med att eliminera riskerna ge-

nom nationell lagstiftning och direktiv från EU är fortlöpande.  

EU:s arbete med att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna är en ständig pågående 

process. Det sker ständigt förändringar i dem olika regelverken. I vissa fall har EU-

domstolen behövt gå in och prövat om rättsläget stridit mot någon av de fyra grundläg-

gande friheterna. Ett exempel är koncernbidragsreglerna i inkomstskattelagen som stred 

mot etableringsfriheten, eftersom reglerna inte tillåter avdrag för en slutlig förlust från ett 

utländskt dotterbolag som är etablerad i EES. Sverige blev tvungen att göra ett tillägg i in-

komstskattelagen efter att EU-domstolen avlagt domen i Marks & Spencer-målet. EU-

domstolen menade att det strider mot gemenskapsrätten att inte tillåta moder- och dotter-

bolag som är etablerade i olika medlemsstater att inte få göra avdrag för slutlig förlust. EU-
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domstolen kom även fram till att moderbolaget kommer avskräckas från att etablera dot-

terbolag i andra medlemsstater om koncernavdrag inte skulle tillåtas.  

I och med domen kan koncerner känna en större trygghet i att starta ett dotterbolag i andra 

medlemsstater, utan att känna att den ekonomisk påverkan är lika omfattande som de tidi-

gare reglerna för koncernbolag. Reglerna har dock en negativ ekonomisk påverkan på mo-

derbolagets hemviststat, då moderbolagets hemviststat är den slutliga bäraren för förlusten, 

vilket minskar på inkomsten av skatteintäkter. Moderbolagets hemviststat har ingen eko-

nomiskt anknytning med dotterbolaget eftersom ett dotterbolag är en egen juridisk person. 

Skatteintäkterna från dotterbolaget har gått till den medlemsstaten som dotterbolaget är 

etablerat i. Det hade varit annorlunda om moderbolaget hade filialer som var etablerade i 

olika medlemsstater. Då hade moderbolagets medlemsstat fått nyttja skatteintäkterna och 

då kunde EU-domstolen dömt som dem gjorde i Marks & Spencer-målet.  I detta hänse-

ende kan det anses lämpligare om EU-domstolen i Marks & Spencer-målet istället kommit 

fram till att det är dotterbolagets hemviststat som skulle varit ansvarig för den slutliga för-

lusten och inte moderbolagets hemviststat.  

4.3 Betydelsen av CCCTB 

CCCTB-förslaget är tänkt att harmonisera direkt skatt för gränsöverskridande bolag inom 

EU. Just nu finns det inget annat förslag som försöker att harmonisera den direkta skatten 

för samtliga medlemsstater. Eftersom lagregleringen av direkt skatt hamnar i varje enskild 

medlemsstats suveränitet, det vill säga att varje medlemsstat bestämmer hur deras lagar ska 

se ut för den direkta skatten, dock får dessa lagar inte strida mot dem fyra grundläggande 

friheterna. Eftersom den direkta skatten faller in i medlemsstaternas suveränitet, står detta 

som ett hinder för CCCTB. Förslaget är omfattande och harmoniserar flera olika områden 

för internationella bolag, vilket kan ses som ett hinder för konkurrensen mellan medlems-

staterna och minskade skatteintäkter. För att ett förslag som är reglerat i syfte att harmoni-

sera ett så omfattande område som direkt skatt krävs det att den gynnar varje enskild med-

lemsstat på något sätt, annars finns det inget behov för en enskild medlemsstat att rösta för 

förslaget. 

Genom att tillåta medlemsstaterna själva rösta för ett beslut att harmonisera delar av den 

direkta beskattningen, lämnas ett utrymme för medlemsstaterna att se över sitt beskatt-

ningssystem och på detta sätt kunna granska hur konkurrenskraftigt beskattningssystemet 

är i jämförelse med övriga medlemsstater. På så sätt kan medlemsstaterna själva hindra att 

ett harmoniserat beskattningssystem för bolag uppstår i EU. Den fria konkurrensen på bo-
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lagsbeskattningen gynnar bolag på det sättet att dem kan fritt etablera sig inom EU och 

detta underlättas genom den fria rörligheten. Det finns en möjlighet att för CCCTB-

förslaget att gå igenom och det är ifall minst nio medlemsstater prövar förslaget. Skulle för-

slaget gå igenom finns en risk att koncernbolag väljer att flytta sitt säte och etablera sig i re-

spektive medlemsstater. Det kan skapa en ekonomisk osäkerhet hos övriga medlemsstater 

och då kan övriga medlemsstater känna sig tvungna att implementera CCCTB-förslaget el-

ler så kan de välja att gå en annan riktning och lagstifta mer attraktiva skattelagstiftningar.  

Det kan vara viktigt för EU i en helhet att lagstifta gemensamma direktiv för bolagsbe-

skattningen, för att kunna skapa en gemensam konkurrenskraftig marknad mot övriga kon-

tinenter. Sedan underlättar det för bolag som är etablerade i EU eller i andra kontinenter, 

som vill etablera sig inom EU att ha gemensamma regler i samtliga medlemsstater. Även 

om CCCTB-förslaget inte ersätter samtliga skattelagstiftningar, harmoniserar den delar av 

beskattningsreglerna och eliminerar större av de komplicerade områdena som många av 

dem internationella koncernerna handskas med. 

I dagsläget är förslaget endast fördelaktigt för medlemsstater som har en bolagsskatt som är 

högre en medelvärdet i EU eller för medlemsstater som har som omfattande handel mellan 

andra medlemsstaterna, resterande medlemsstater som anses vara lågbeskattade medlems-

stater mister sin konkurrenskraft gentemot övriga medlemsstater. Om det inte finns någon 

konkurrens genom förmånliga lagstiftningar för skatt mellan medlemsstaterna finns det 

inget behov för bolag att starta och driva en verksamhet från en låg beskattad medlemsstat.  

CCCTB-förslaget tillämpar bland annat all-in all-out principen, det innebär att samtliga bo-

lag i en koncern som uppfyller kriterierna för att kunna tillämpa CCCTB-beskattningen ska 

bilda en CCCTB-koncern. Problemet med all-in all-out principen är att den endast tittar ner 

nedåt i koncernstegen och inte uppåt. Det betyder att det bolaget som är högre upp i kon-

cernskaran väljer att tillämpa CCCTB, ska efterföljande bolag som är underliggande till-

lämpa CCCTB. Lagstiftningen har lämnat utrymme för moderbolaget att slippa bli beskat-

tad enligt CCCTB, vilket betyder att moderbolaget kan etablera sig i en låg beskattad med-

lemsstat och tillämpa en förmånligare lagstiftning än CCCTB-beskattningen. Medan reste-

rande del av koncernen tillämpar CCCTB-beskattningen, som erbjuder enkla lösningar med 

att skjuta till koncernbidrag, internprissättning och förhindra dubbelbeskattning. Genom 

att all-in all-out principen har lämnat utrymme för detta skulle det princip innebära att end-

ast två beskattningssystem och transaktioner kan behöva användas. Det ena är CCCTB-

beskattningen på hela koncernen, utom moderbolaget där den gemensamma konsoliderade 

skattebasen tillämpas och dem gemensamma beskattningslagarna. Det andra beskattnings-
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systemet är på den nationella nivån på dem transaktioner som sker mellan moderbolaget 

och det ansvarige ”moderbolaget” för CCCTB-koncernen, som innebär att förlustutjäm-

ningar, internprissättning och dubbelbeskattning kan förekomma eftersom CCCTB-

reglerna inte kan tillämpas på bolag som inte ingår i den koncernen. Samma förutsättningar 

som ovan skulle förekomma även för koncernbolag som inte ingår i CCCTB-

beskattningen. Ingen vet varför all-in all-out principen endast tittar nedåt i koncern hierar-

kin, de kan bero på att lagstiftaren har gjort ett misstag eller så är det tänkt att moderbola-

get i koncernen väljer att tillämpa CCCTB-beskattningen. Vad som kan vara troligt att ut-

rymmet har lämnats för att koncerner ska kunna tillämpa nationell beskattning och 

CCCTB-beskattningen för att gynna koncernernas och låg beskattade medlemsstaters eko-

nomiska situation.  

Genom att all-in all-out principen lämnar utrymme för att moderbolaget kan undkomma 

CCCTB-reglerna är det möjligt för moderbolaget att etableras i Sverige och gynnas av den 

låga bolagsskatten och möjligheten av att ta emot skattefria utdelningar på näringsbetingade 

andelar, vilket kan minska koncernens sammanlagda skatteutgifter och öka vänstern, samti-

digt som bolagen kan eliminera behovet att tillämpa flera olika komplexa skattelagstiftning-

ar.  

Förekomsten av underprisöverlåtelser ska elimineras i sin helhet vid tillämpningen av 

CCCTB-beskattning inom en koncern. CCCTB-förslaget erbjuder en hållbar lösning för 

koncerner som sysslar med gränsöverskridande transaktioner, eftersom samtliga medlems-

stater måste tillämpa samma gemensamma konsoliderade skattesats är det inte möjligt för 

koncernbolagen att göra underprisöverlåtningar. Bolag som sysslar med unika transaktion-

er, som till exempel en ny dryck kan det underlätta att tillämpa CCCTB för att undvika att 

hitta samma transaktion som sker mellan två oberoende bolag, vilket kan ses som en mer 

permanent lösning. Dock är inte CCCTB-förslaget helt och hållet optimalt för att eliminera 

underprisöverlåtningar eftersom förslaget dels är valbart och dels för att samtliga koncern-

bolag inte kan tillämpa CCCTB-förslaget om dem inte uppfyller andelsinnehavet, enligt Ar-

tikel 54 (1) CCCTB. Många koncerner och medlemsstaterna kommer behöva arbeta med 

två olika skattesystem partiellt, vilket kan bli mer kostsamt för samtliga parter. Även om 

CCCTB-förslaget är kostnadseffektivare för koncernbolag, ökar kostnaderna och arbetet 

med att arbeta med två olika system. I vissa fall skulle koncerner behöva öka sin ägarandel 

eller avyttra sin agar andel i dotterbolag som inte anses vara helägda enligt CCCTB-

förslaget, för att eliminera behovet av att tillämpa två helt olika skattesystem.  
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I och med att CCCTB-förslaget blir verkligt, skulle koncerner som sysslar mycket med in-

terna transaktioner öka sitt andelsinnehav av dem egna dotterbolagen i förmån av att kunna 

nyttja de förenklade skattereglerna. Det finns fördelar i att skattelagstiftning finns för inter-

nationella koncerner, då det finns en möjlighet för koncernen att själva välja att anpassa sig 

efter vardera av regelverken.  

Ett problem som medlemsstaterna har fått handskas med är dubbelbeskattning, i EU har 

det införts ett antal direktiv för att eliminera internationell dubbelbeskattning, dock kvarstår 

fortfarande problemet. En lösning till problemet kan vara CCCTB-förslaget eftersom för-

slaget harmoniserar skattebaserna för samtliga medlemsstater. Dock erbjuder förslaget hel-

ler inte en hållbar lösning eftersom den är valbar, men förslaget eliminerar den internation-

ell dubbelbeskattning för koncernbolag som tillämpar CCCTB-beskattningen. 

För att kunna eliminera dubbelbeskattning och underprisöverlåtelser inom EU i sin helhet 

är att harmonisera skattebaserna inom EU, genom CCCTB-förslaget. Ett annat alternativ är 

att delvis eliminera dubbelbeskattning och underprisöverlåtelser är genom att tillåta hela 

koncernen, oavsett andelsinnehavet, tillämpa CCCTB-förslaget för att förenkla beskatt-

ningen för internationella koncerner. Det skulle även göra CCCTB-förslaget mer attraktivt 

för internationella koncerner.  

Bristen av minoritetsskydd för CCCTB-förslaget kan ha en negativ påverkan på minoritets-

ägaren i bolaget framför allt om minoritetsägaren är ett bolag. Eftersom CCCTB-förslaget 

är tvingande för samtliga bolag i koncernen, enligt all-in all-out principen som uppfyller 

ägare kriterierna, är även minoritetsägaren tvungen utan någon rättsverkan att ingå i 

CCCTB-koncern. CCCTB-förslaget borde ha ett slags minoritetsskydd eller åtminstone 

nämna minoritetsägaren eftersom förslaget gör det möjligt för bolagen att ha minst en mi-

noritetsägare. Till skillnad från CCCTB-förslaget, har minoritetsägaren ett minoritetsskydd i 

dem svenska bolagsreglerna. Dem svenska bolagsskattereglerna har inget minoritetsskydd, 

men när de kommer till koncernbidragsreglerna och koncernavdragsreglerna finns det ett 

ägar krav om minst 90 procent. Till skillnad från koncernbidragsreglerna och koncernav-

dragsreglerna, hindrar dem inte minoriteten att utöva sina rättigheter som Artikel 54 

CCCTB gör. CCCTB-förslaget bör antingen slopa tvång på andelsinnehavet och låta dem 

minoritetsägaren att tillämpa den nationella lagstiftningen eller så bör endast helägda dot-

terbolag kunna tillämpa CCCTB-förslaget, vilket är mindre förmånligt än det första alterna-

tivet. 
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Eftersom CCCTB-förslaget tillåter minoritetsägare att få äga en viss andel av ett dotterbo-

lag, måste de även finnas regler som skyddar minoriteten. Förslaget riktar sig främst för att 

harmonisera delar av den direkta beskattningsrätten, vilket inte bör finnas någon inverkan 

på minoritetsägaren. Utan reglerna för minoritetsskyddet bör regleras för varje enskild bo-

lagsform. Det ska finnas en valbar lösning för minoritetsägaren att välja om beskattningen 

ska ske enligt CCCTB-förslaget eller enligt dem nationella lagstiftningarna. Ett sätt skulle 

vara om minoritetsägaren ges en rösträtt om bolaget ska beskatta enligt CCCTB-förslaget 

eller enligt nuvarande skattesystem. Ett annat alternativ som är mer komplicerat och kan 

innebära ökade kostnader, skulle vara att minoritetsägaren väljer att beskatta, för sitt eget 

andelsinnehav, enligt dem nuvarande skattereglerna. Det kanske inte är dem bästa lösning-

arna, men minoritetsägaren erbjuds att skydda sina tillgångar.    

Vad som kan vara otydligt med CCCTB-förslaget är att förslaget har uppkommit för att re-

glera och harmonisera dem direkta skatterna i EU för koncernbolag. Dock kan en förvir-

ring uppstå i att förslaget har inslag av civilrättsliga regler. Lagstiftaren bör utesluta samtliga 

delar som inte berör den direkta skatten och som hamnar utanför det skatterättsliga områ-

det och istället fokusera på beskattningssystemet för koncerner. Hur och vilka bolag som 

ska kunna tillämpa CCCTB-förslaget och minoritetsägarens skydd borde utgå från med-

lemsstaterna. Ett annat förslag skulle vara att göra komplicera förslaget och skapa ett direk-

tiv för en CCCTB-koncern och bolag, där man kombinerar skatteregler och bolagsregler 

för att bilda specifika CCCTB-koncerner. Dock skulle ett sådant direktiv inte kunna nå ut 

till alla bolagen i den interna marknaden.     

Enligt CCCTB-förslaget har endast moderbolaget möjlighet att välja att tillämpa förslaget 

övriga bolag i koncernen ska ingå i CCCTB-beskattningen. På grund av förslagets upp-

byggnad saknar framför allt dotterbolagets minoritetsägare att själva välja om det är fördel-

aktigt att tillämpa förslaget. Den svenska aktiebolagslagen lämnar utrymme för samtliga ak-

tieägare att rösta för ett beslut om en förändring i bolagsordningen, istället verkar CCCTB-

förslaget tvinga dotterbolagen att självmant att ändra i bolagsordningen. Minoritetsägaren 

kan få en negativ skatterättslig påverkan av att bolaget tillämpar CCCTB-beskattningen, om 

CCCTB-beskattningssystem tillämpar en högre skattebas än medlemsstaten, vilket ur eko-

nomisk synvinkel är negativt.  

För att CCCTB-förslaget ska kunna få en bra start krävs det att förslaget tar hänsyn till mi-

noritetsägaren, även när det kommer till dem civilrättsliga reglerna eftersom dem civilrätts-

liga reglerna indirekt drabbas. CCCTB-förslaget lämnar valet för att tillämpa beskattnings-

systemet till bolagen, varför det kan anses vara viktigt att även reglera för minoritetsägaren 



 

 
47 

alternativt endast tillåta bolag som ägs till 100 procent att endast tillträda förslagets beskatt-

ningsregler.  

4.4 Fördelar och Nackdelar  

CCCTB-förslaget har en positiv betydelse för den interna marknaden. Förslaget främjar 

harmoniserade lagar och regler för bolagen inom EU. Ett av EU:s mål är att arbeta mot en 

mer intern marknad, vilket betyder att man vill minska på restriktioner samt på nationella 

lagstiftningar som försvårar för bolag som vill etablera sig i andra medlemsstater.  

Den direkta beskattningen är inte harmoniserad inom EU och det krävs att samtliga med-

lemsstater röstar för ett beslut för att tillåta en sådan harmonisering. Eftersom CCCTB-

förslaget är inriktat på att harmonisera delar av den direkta beskattningen innebär det svå-

righeter för förslaget att bli verkligt, då den direkta beskattningen faller in på medlemssta-

ternas suveränitet. Det har sina för- och nackdelar att EU-fördraget lämnar regleringen av 

direkta skattelagstiftningen till medlemsstaterna, bland annat för att medlemsstaterna behål-

ler en del av sin självständighet. Fördelarna med att samtliga medlemsstater ska rösta fram 

ett beslut som hänför sig till den direkta beskattningen är positivt för funktionen av den in-

terna marknaden eftersom makten går över till den enskilda medlemsstaten. Medlemssta-

terna har en större inverkan på som berör den direkta beskattningen. Dock hindrar inte 

EU-fördraget en grupp medlemsstater att pröva vissa förslag. Skulle en tredjedel av med-

lemsstaterna vilja pröva CCCTB-förslaget så finns den möjligheten enligt EU-fördraget. 

Samtidigt som EU-fördraget lämnar utrymme för medlemsstaterna att rösta för ett beslut 

om att harmonisera dem direkta skatterna, hindrar Artikel 115 EUF att reducera restrikt-

ioner som kvarstår på EU nivå. För att öka handeln mellan medlemsstaterna och för att bo-

lagen samt slutkunden, det vill säga konsumenterna, ska få sänkta kostnader ska ett majori-

tetsbeslut inte behöva stå som hinder för att främja unionen. Samtliga medlemsstater har 

rätt till sin suveränitet, men genom inträdelsen i EU har även varje enskild medlemsstat ett 

ansvar av att även tänka på EU som en helhet. Det finns både för- och nackdelar med att 

träda in i EU och följa samtliga föreskrifter. Medlemsstaterna kan hitta andra lagstiftningar 

som kan få dem att bli konkurrenskraftiga mot andra medlemsstater om CCCTB-förslaget 

skulle godkännas och implementeras. Det är upp till var och en av medlemsstaterna att se 

vad som är bäst för sin egen stat och för den inre marknaden eftersom det finns ett tätt 

samarbete med 28 stycken medlemsstater. 

Nackdelen med att EU-fördraget låter makten gå över till medlemsstaterna för att ta ett be-

slut som har en positiv harmonisering för gränsöverskridande bolag är att beslutet görs uti-
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från ett själviskt omdöme, vilket hämmar utvecklingen för den interna marknaden. Även 

om CCCTB-förslaget har lika skattebas i samtliga medlemsstater som röstar för beslutet, 

eliminerar förslaget på restriktioner som är problematiska för den interna marknaden, 

såsom internprissättning och internationell dubbelbeskattning.  

Arbetet med den interna marknaden påverkar inte bara EU i sin helhet utan också varje en-

skild medlemsstat. För att något ska anses vara fördelaktigt för den interna marknaden 

krävs det även att det är fördelaktigt för den enskilda medlemsstaten. CCCTB-förslaget är 

visserligen fördelaktig för den interna marknaden men den kan ha en negativ inverkan på 

den enskilda medlemsstaten. Det finns en anledning till att vissa medlemsstater fokuserar 

på att ha en förmånlig beskattning för bolag och det är för att dem vill konkurrera med 

andra medlemsstater som har bättre utgångsläge. För bolag som väljer att korsa de nation-

ella gränserna för att etablera sig i andra medlemsstater är kanske inte betydelsen av en låg 

bolagsskatt det viktigaste, utan att även den gränsöverskridande lagstiftningen förenklar 

sammanhållningen för koncernbolagen.  

Skattereglerna för gränsöverskridande transaktioner är inte tillräckligt definierade för att 

bolag ska kunna tillämpa reglerna på rätt sätt. I vissa fall har EU-domstolen fått förtydliga 

rättsläget för både bolagen och medlemsstaterna. Ett exempel är reglerna för resultatutjäm-

ning, där EU-domstolen i Marks & Spencer-målet förändrade rättsläget i EU. Sverige fick 

bland annat göra ett tillägg i inkomstsskattelagen för koncernavdrag. Andra tillämpnings-

områden som bolag kan stöta på är internprissättning och risken för dubbelbeskattning. 

EU-kommissionen vill förhindra att onödiga kostnader ska uppstå för bolagen samtidigt 

som rätt medlemsstat ska få rätt till sin beskattning.  

Fördelarna med dem gränsöverskridande regler är att dem är inte är främmande för kon-

cernbolag och bolagen vet hur de ska tillämpas. Nackdelen är dock att det finns brister i det 

nuvarande systemet. Även om koncernbolag känner till hur reglerna tillämpas uppstår det 

fortfarande problem med att dem nuvarande gränsöverskridande koncernreglerna inte be-

handlar samtliga gränsöverskridande problem som uppstår i den interna marknaden. Ett 

skäl till att osäkerheter uppstår kring hur internprissättningsreglerna och dubbelbeskatt-

ningsreglerna kan se olika ut är för den direkta skattelagstiftningen ser olika ut mellan med-

lemsstaterna ett annat kan vara för att EU inte har klara direktiv på hur reglerna ska tilläm-

pas. Något som kan vara påfrestande för gränsöverskridande koncerner är att det finns 28 

olika medlemsstater och lika många lagstiftningar. Det kan vara svårt att för bolagen att 

förhindra att underprisöverlåtelser görs, främst när de kommer till unika varor som saknar 

ett fast värde. 
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Det är viktigt för uppbyggnaden av EU att även bolag gynnas av att restriktionerna minskas 

inom den inre marknaden. Om bolag etablerar sig i andra medlemsstater borde det inte 

uppstå hinder som försvårar samarbetet inom koncernen. Därför är CCCTB-förslaget även 

ur en bolagsrättslig synvinkel positivt, då handeln inom den interna marknaden förenklas 

och samarbetet inom koncernbolaget ökar.   

Medlemsstaterna gynnas av ha ett gemensamt skattesystem för gränsöverskridande bolag 

eftersom systemet är densamma för samtliga medlemsstater, vilket innebär att medlemssta-

terna har större kontroll över bolagen. CCCTB-förslaget minskar riskerna av skatteflykt 

som bland annat uppstår av underprisöverlåtelser.  

Nackdelen med CCCTB-förslaget är att den inte är tillräckligt förmånlig för samtliga med-

lemsstater. Om nu CCCTB-förslaget skulle röstas igenom, krävs det att de låg beskattade 

medlemsstaterna hittar någon annan lagstiftning, än bolagsskatten, som medlemsstaterna 

kan ändra på för att anses vara ett mer attraktiva i bolagsmarknaden. Om man granskar all-

in all-out principen i CCCTB-förslaget, lämnar den utrymme för bolag som är högre upp i 

koncern hierarkin eftersom all-in all-out principen kollar ner från koncern skaran. Moder-

bolaget i en koncern har möjlighet att avstå från att tillämpa CCCTB-förslaget på grund av 

regleringen av all-in all-out principen. Övriga dotterbolag i koncernen kan fortfarande till-

lämpa förslaget och gynnas av dem gemensamma gränsöverskridande reglerna samt den 

gemensamma skattebasen, samtidigt som moderbolaget kan gynnas av att etablera sig i en 

låg beskattad medlemsstat. Uppbyggnaden av all-in all-out principen kan vara en lösning 

för låg beskattade medlemsstater, eftersom kryphålet i regleringen fortfarande tillåter låg 

beskattade medlemsstater att konkurrera med låg bolagsskatt.   

Fördelarna med att CCCTB-förslaget inte införs är att bland annat att Sverige kan konkur-

rera med övriga medlemsstater för att bolagsskattenivån är sänkt till strax under genomsnit-

tet i EU. Det är ett enkelt sett att kunna konkurrera med övriga medlemsstater eftersom 

samtliga medlemsstaters lagstiftning har väldigt mycket likheter genom medlemskapet i EU. 

Den mild konkurrens om sänkta bolagsskatenivåer mellan medlemsstaterna är även fördel-

aktig för bolagen eftersom det främjar till mer förmånliga bolagsskattenivåer och bolag kan 

välja att expandera i låg beskattade medlemsstater. 

Ett annat problem som uppstår med CCCTB-förslaget är att det är valbart. Det är upp till 

bolaget att välja om beskattningen ska tillämpas, vilket gör att varje medlemsstat måste im-

plementera ytterligare ett skattesystem i sin lagstiftning och sedan tillämpa de parallellt med 

sin egen lagstiftning. Vilket i praktiken betyder att gränsöverskridande koncernbidrag, in-
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ternprissättning och dubbelbeskattning fortfarande kommer att finnas kvar. Problemen 

med förekommande gränsöverskridande medel som dagsläget används kommer att även 

finnas kvar om CCCTB kommer att införas, dock kan antalet mål i domstolen reduceras 

men de kommer fortfarande att förekomma eller tvärt om öka i och med införandet av 

CCCTB. EU-domstolen kommer fortfarande ha som uppgift att tolka regler som kretsar 

kring nationella lagstiftningar är diskriminerade mot utländska bolag.  

Om problemen hade eliminerats i sin helhet hade förslaget kanske haft en bättre utgångs-

punkt, dock skulle de innebära att samtliga medlemsstater måste tillämpa samma skattebas, 

istället måste möjligheterna för bland annat internprissättning fortfarande ses över även i 

framtiden. 

Genom implementeringen av CCCTB-förslaget innebär det att varje medlemsstats admi-

nistrativa börda ökar, speciellt för skattemyndigheterna då varje medlemsstat måste se över 

två skattesystem. Till en början kan problem komma att uppstå men dessa kommer att 

minska i takt med att medlemsstaterna kommer in i systemet. Även om den administrativa 

bördan ökar genom att CCCTB införs reduceras även den administrativa bördan för andra 

delar av skattesystemet, främst när det kommer till internprissättning och internationell 

dubbelbeskattning. 

Det finns fortfarande mycket arbete kvar med CCCTB-förslaget för att den ska kunna bli 

konkurrenskraftig och för att förslaget ska kunna förverkligas. Det krävs först och främst 

en klarare struktur av vad förslaget inriktar sig på att förmedla. Det betyder att förslaget 

endast ska behandla skatte regler och utelämna dem mer komplexa bolagsreglerna. Ett stort 

problem som inte är allmänt diskuterat är främst minoritetsreglerna i CCCTB-förslaget. 

Det borde inte finnas ett miniskydd för vilka bolag som får tillämpa CCCTB-förslaget, utan 

detta borde lämnas till antingen medlemsstaternas nationella lagstiftning eller för att göra de 

mindre komplicerat upp till var och än av koncernbolagen. Om ett bolag inte vill tillämpa 

CCCTB-förslaget, kan ett avtal tecknas med moderbolaget på detta sätt undkommer mino-

ritetsägaren att bli negativt behandlas. Ett annat alternativ skulle vara att CCCTB-förslaget 

utvidgas och behandlar även civilrättsliga regler, detta skulle då utesluta komplexiteten av 

att behöva se över de nationella bolagsreglerna. 

Utöver minoritetsskyddet, bör CCCTB-förslaget arbeta mer för att främja medlemsstaterna 

och den interna marknaden. Det kan göras genom att skapa gemensamma regler för samt-

liga medlemsstater och andra regler där medlemsstaterna själva får bestämma över. 
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Det krävs tid för medlemsstaterna att ska kunna vänja sig vid tillämpningen av en ny lag-

stiftning som eliminerar konkurrensen mellan medlemsstaterna. Därför bör medlemssta-

terna fokusera på att andra områden som kan öka konkurrensen mellan medlemsstaterna, 

för att öka samarbetet inom EU. Ett tätare samarbete underlättar även konkurrensen mot 

andra länder som inte ingår i EU, för att det underlättar för bolag att etablera sig i en mark-

nad med gemensamma regler. 
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5 Slutsats 

CCCTB-förslaget förhåller sig till tre specifika områden; den interna marknaden, medlems-

staterna och bolagen. Samtliga tre områden förhåller sig till varandra och det är viktigt att ta 

hänsyn till det enskilda området samtidigt som man ser över helheten. 

Betydelsen av arbetet med interna marknaden är att förbättra sammanhållningen mellan 

medlemsstaterna och öka samarbetet. Förslaget eliminerar restriktioner som är problema-

tiska för bolagen och medlemsstaterna, vilket kan leda till att bolagen i EU lättare kan för-

flytta sig inom EU och förhoppningsvis öka sin verksamhet.  

CCCTB-förslaget kan vara bra för medlemsstater som har väldigt mycket gränsöverskri-

dande handel med vissa medlemsstater, dock kan förslaget fungera sämre för medlemssta-

ter med låg bolagsskatt eftersom bolagsskattebasen kommer vara harmoniserad för samt-

liga medlemsstater. Resultatet kan bli att medlemsstaterna är oeniga om förslaget och för 

att förslaget ska bli antaget måste samtliga medlemsstater rösta för beslutet. 

För bolag, specifikt gränsöverskridande bolag, innebär det att bolagen kan välja att beskatta 

på EU-nivå vilket eliminerar 28 olika bolagsskattesystem. Förslaget eliminerar även behovet 

av att tillämpa internprissättningsreglerna och att internationell dubbelbeskattning uppstår. 

Det kommer även att underlätta med att göra gränsöverskridande resultatutjämningar inom 

koncernen.   

Det finns en hel del arbete med CCCTB-förslaget, bland annat måste kommissionen se 

över all-in all-out principen eftersom moderbolaget i en koncern kan utesluta sig från att 

tillämpa förslaget samt att minoritetsägaren saknar ett ekonomiskt skydd. Men om CCCTB-

förslaget bearbetas så att den gynnar den inre marknaden och uppfyller medlemsstaternas 

behov kan förslaget komma ha en stor betydelse för EU:s framtid. 
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