
 

 

 

 

 

 

 

Skattemässig hantering av 
valutakursförlust  

– vid avyttring av näringsbetingade andelar  

Masteruppsats inom civil- och skatterätt (skatterätt) 

Författare:  Henny Nordin 

Handledare:  Anna Gerson 

Framläggningsdatum  2014-12-15 

Jönköping december 2014 



 

 

Masteruppsats inom civil- och skatterätt (skatterätt) 
Titel:  Skattemässig hantering av valutakursförlust – vid avyttring av närings-

betingade andelar 

Författare: Henny Nordin 

Handledare: Anna Gerson 

Datum:  2014-12-15 

Ämnesord Valutakursförlust, näringsbetingade andelar, avdragsförbud, eta-
bleringsfrihet, fri rörlighet för kapital  

Sammanfattning 
När ett svenskt moderbolag avyttrar näringsbetingade andelar i ett utländskt dotterbolag 

och det pga. avyttringen uppstår en valutakursförlust är den enligt svensk gällande rätt inte 

avdragsgill vilket följer av ordalydelsen i 25a kap. 5 § inkomstskattelagen (IL). Situationen 

är hämtad från ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) från år 2013. Uppsatsen 

syftar till att utreda den skattemässiga hanteringen av avdragsrätten för valutakursförlust 

vid avyttring av näringsbetingade andelar i ett utländskt bolag med ett EU-rättsligt fokus.  

Uppsatsens analys leder till att avdragsförbudet i 25a kapitlet bör prövas mot etableringsfri-

heten först med grund i den vägledande EU-rättsliga praxis som finns om hur konkurrens 

mellan olika friheter ska behandlas när det gäller näringsbetingade andelar. Analysen ger att 

avdragsförbudet troligen utgör ett hinder för etableringsfriheten då den nationella bestäm-

melsen gör det mindre attraktivt för en huvudetablering att etablera att dotterbolag eller 

fast driftsställe i ett annat medlemsland vilket inte har samma valuta som det medlemsland i 

vilket huvudetableringen finns. När det gäller rättfärdigandegrunder som eventuellt kan ur-

säkta hindrandet av etableringsfriheten konstateras det att de prövades rättfärdiganden inte 

kan accepteras främst grundat på vad EU-domstolen uttalade i det för analysen vägledande 

målet C-293/06 Deutsche Shell.  

I skrivande stund är det förhandsbesked SRN lämnat i frågan om situationen med valuta-

kursförlust pga. avyttring av näringsbetingade andelar vidarebefordrat till EU-domstolen 

för förhandsavgörande för att få svar på om avdragsförbudet strider mot EU-rätten eller 

inte. 
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Abstract 
When a Swedish parent company disposes its business-related shares in a foreign 

subsidiary and as a result of this suffers a foreign exchange loss this exchange loss is not 

deductible in accordance with chapter 25a. 5 § Swedish Income Tax Act (IL) and a 

corresponding foreign exchange gain is exempted from tax. These circumstances is 

taken from a preliminary ruling from the Swedish Tax Board (SRN). The thesis aims at 

investigating the tax treatment of the deductibility of foreign exchange loss on disposal 

of business-related shares in a foreign company with an EU legal focus. 

The conclusions, the essay provide that the deduction provision in section 25a IL 

should be tested against the freedom of establishment first based on the EU 

jurisprudence which covers how competition between different EU freedoms should be 

treated in terms of business-related shares. It is found that the deduction ban probably 

constitutes an obstacle to the freedom of establishment where the national rule makes it 

less attractive for a main establishment to establish a subsidiary or permanent 

establishment in another Member State which does not have the same currency as the 

member country in which the main establishment is located. In terms of justification 

that might excuse the obstruction of freedom of establishment, it is stated that they 

were tested justifications cannot be accepted primarily based on what the European 

Court of Justice (ECJ) stated in the indicative case C-293/06 Deutsche Shell. 

At this time, the national Swedish court have asked for a preliminary ruling from the 

ECJ regarding the question of foreign exchange loss due disposal of business-related 

shares in order to find out if the national rule is in breach of EU law. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Inom svensk beskattningsrätt är huvudregeln att kapitalvinster är skattepliktiga och kapital-

förluster avdragsgilla.1 Ett undantag till denna huvudregel är dock kapitalvinster eller ka-

pitalförluster som uppkommer vid avyttring av näringsbetingade andelar och vissa andra 

andelar vilka regleras i 25a kapitlet i inkomstskattelagen (IL). För dessa gäller att kapital-

vinster är skattefria och avdrag medges då inte för kapitalförluster vilket är ett utflöde av 

den s.k. principen om beskattningssymmetri.2  

Före år 2003 beskattades kapitalvinster på näringsbetingade andelar och motsvarande för-

luster var avdragsgilla. Förändringen, att inte längre beskatta valutakursvinster och att inte 

medge avdrag för korresponderande förluster, gjordes för att undvika den oavsiktliga ked-

jebeskattning, dvs. beskattning i flera led, som ofta uppkom vid bolagsbeskattningen.3 I en 

kapitalvinst eller kapitalförlust som uppkommit pga. avyttring av näringsbetingade andelar 

kan det finnas en valutakursförlust eller valutakursvinst integrerad vilket är ett utflöde av 

den s.k. integrationsprincipen. Av det nyss nämnda följer att det föreligger avdragsförbud 

för en sådan valutakursförlust som är integrerad i en kapitalförlust som uppkommit vid 

avyttring av näringsbetingade andelar. 

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden4 från år 2013 bedömer nämnden att det av-

dragsförbud i 25a kapitlet IL vilket träffar valutakursförluster som är integrerade i en ka-

pitalförlust är förenligt med EU-rätten då avdragsbestämmelsen inte utgör något hinder för 

den fria rörligheten för kapital. Både detta förhandsbesked samt ett liknande, som omfattar 

valutakursförluster vid koncerninterna lån, är överklagat till Högsta Förvaltningsdomstolen5  

och domstolen har också valt att lämna tolkningsfrågan till EU-domstolen för förhandsav-

görande. 

Ett inträde i EU medger medlemsstaterna och dess medborgare vissa rättigheter och skyl-

digheter vilka bland annat innebär att fysiska såväl som juridiska personer utan hinder ska 

                                                
1 Se exempelvis 25a kap. 5 § 1-2 st. IL. 

2 25a kap. 5 § 1-2 st. IL. 

3 Prop. 2002/03:96, s. 69. 

4 Hädanefter benämnd SRN. 

5 Hädanefter benämnd HFD.  
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kunna etablera sig fritt inom unionen.6 Denna rättighet får inte hindras av nationella åt-

gärder från medlemsstaternas sida även om de avser bestämmelser på den direkta beskatt-

ningens område, vilket ännu inte är ett harmoniserat område i EU-rätten.7 I EU-

domstolens mål Deutsche Shell8 prövades om avdragsförbud för valutakursförändringar, vilka 

är integrerade i en kapitalförlust, är förenligt med etableringsfriheten. Domstolen kom i sitt 

avgörande fram till att hemviststaten, i det här fallet Tyskland, har en skyldighet att medge 

avdrag för en valutakursförlust som är integrerad i en kapitalförlust som uppkommer när 

bolaget tar hem insatskapital i en filial som bolaget har i en annan medlemsstat.  

Som ovan nämnt är det aktuella förhandsbeskedet från SRN är i skrivande stund insänt till 

EU-domstolen för ett förhandsavgörande vilket gör att rättsläget måste anses vara oklart 

vad gäller frågan om avdragsförbud som träffar valutakursförluster bolag lider vid avyttring 

av näringsbetingade andelar i ett utländskt dotterbolag. 

1.2 Syfte och avgränsningar 
Uppsatsen syftar till att analysera den skattemässiga hanteringen av avdragsrätten för va-

lutakursförlust vid avyttring av näringsbetingade andelar i ett utländskt bolag med ett EU-

rättsligt fokus. För att kunna utföra en grundlig analys av ovanstående ska två delfråge-

ställningar besvaras: 

• Medges avdrag enligt svenska interna skatteregler för valutakursförluster på av-

yttring av näringsbetingade andelar i utländska bolag? 

• Skulle svaret på ovanstående fråga vara nekande, är detta då ett hinder mot någon 

av de EU-rättsliga friheterna och skulle det i så fall kunna rättfärdigas? 

Uppsatsen behandlar endast frågan om en juridisk persons valutakursförluster, inte fysiska 

personers valutakursförluster. Framställningen omfattar inte valutakursförluster på nä-

ringsbetingade andelar i ett svenskt bolag då den EU-rättsliga dimensionen saknas i ett så-

dant fall. 

                                                
6 Art. 49 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, hädanefter FEUF. 

7 Se ex. mål C-250/95 Futura Participations, p. 19. 

8 Mål C- 293/06 Deutsche Shell.  
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1.3 Metod och material 
Uppsatsen författas med stöd den rättsvetenskapliga metoden.9 I de valda delar av uppsat-

sen där bakgrund och grundläggande genomgång av rättsområdet ges eller annan informat-

ion förmedlas, vilken behövs för att få en god förståelse för uppsatsens analyserande delar, 

används en deskriptiv metod.10 En deskriptiv metod innebär att förklaring av det givna 

rättsområdet sker och belyses.11 I den rättsvetenskapliga metoden inryms också normhie-

rarkin vilken innebär att olika traditionella rättskällskällor tillmäts olika tyngd i den juridiska 

argumentationen.12 Enligt denna normhierarki är huvudregel annars att förarbeten får följas 

men inom skatterätten har förarbeten en särställning då förarbeten här bör följas.13 

Lagtext tillsammans med förarbeten till inkomstskattelagen kommer att användas som käl-

lor i uppsatsen då de tillmäts högt rättskällevärde enligt normhierarkin.14 Lagtext användas 

som källa då problemställningen till stor del bygger på en fråga om en avdragsbestämmelse 

som stadgas i lagtext. Förarbetena är viktiga för uppsatsen på det vis att de anger motiven, 

argumenten och betydelsen av den aktuella bestämmelsen eller lagen. Det går att tillgodo-

göra sig olika reglers betydelse inom doktrinen men det är av högre vikt att se till vad lag-

stiftaren faktiskt avsåg med bestämmelsen eller lagen. 

När det gäller svensk praxis råder det en begränsad tillgång på svenska rättfall om valuta-

kursförluster vid avyttring av näringsbetingade andelar. Det rättsfall som finns på området 

är RÅ 2009 ref. 33 som behandlar frågan om ett partiellt avdragsförbud för valutakursför-

luster som uppkommit pga. att ett valutakorglån upplösts i samband med att Tyskland bytte 

valuta till euro. Målet kommer endast att nämnas när de två förhandsbeskeden från skatte-

rättsnämnden behandlas.  

I uppsatsen ska också två förhandsbesked från SRN analyseras då grundproblematiken 

bygger på i vart fall ett av förhandsbeskeden. 15 Det ena förhandsbeskedet avser just frågan 

                                                
9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2. uppl., Norstedts juridik, Stock-
holm, 2007, s. 39. 

10 Ibid, s. 66. 

11 Ibid, s. 66. 

12 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material och argumentation, s. 37 jämte s. 39. 

13 Melz, P., Lagtolkningsmetoder - synpunkter i anledning av ett rättsfall om subjektiv skattskyldighet för ränteintäkter, Skattenytt 1993, 
nr. 3, s. 615.   

14 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, 4., omarb. uppl., Iustus, Stockholm, 2001, s. 93. 

15 SRNs förhandsbesked från den 18 mars 2013, dnr 119-11/D jämte SRN:s förhandsbesked från den 24 maj 2012, dnr 
98-11/D. 
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om valutakursförlust vid avyttring av näringsbetingade andelar och det andra förhandsbe-

skedet berör valutakursförluster på koncerninterna fodringar. Anledningen till att det se-

nare kommer att behandlas trots att det inte är identiskt med den för uppsatsen relevanta 

frågan är att de innehåller viktiga gemensamma beröringspunkter då båda förhandsbeske-

den avser skattemässiga frågor om kapitaltillgångar och kapitalförluster. En annan likhet är 

att båda förhandsbeskeden berör bestämmelser om avdragsförbud i 25a kapitlet IL.16 Det 

ena förhandsbeskedet gäller avdragsförbudet för kapitalförluster pga. avyttring av närings-

betingade andelar och det andra handlar om avdragsförbudet för kapitalförluster som upp-

kommer på grund av koncernintern fordran. Ytterligare en beröringspunkt är att båda för-

handsbeskeden behandlar en fråga om valutakursförlust ur ett skattemässigt perspektiv.  

 Viktigt att notera är att förhandsbesked från SRN är endast bindande för SKV och allmän 

förvaltningsdomstol i förhållande till den enskilde som beskedet angår, om denne begär 

det.17 Det gäller dock inte för det fall att den bestämmelse frågan avser ändras.18 Både SKV 

och den enskilde ärendet gäller har rätt att överklaga förhandsbeskedet till HFD.19  

Doktrin används i uppsatsen som stöd för argument samt i de deskriptiva delarna. Lag-

kommentarer från olika författare publicerade hos Zeteo och Karnov används i framställ-

ningen och dessa kommentarer tillmäts samma rättskällevärde som doktrin och kommer 

också att användas på samma sätt som doktrinen. 

När det gäller urvalet av EU-rättslig praxis råder det, likt den svenska rättspraxisen, brist på 

rättsfall som behandlar den aktuella frågan om avdragsförbud för valutakursförluster som 

uppkommit pga. avyttring av näringsbetingade andelar. Urvalet är därför baserat rättsfall 

som behandlar frågan om valutakursförluster. I de deskriptiva delarna används principiellt 

viktiga fall för den delen av EU-rätten som behandlas. När det gäller analysdelarna i fram-

ställningen är Deutsche Shell20 fallet mer viktigt än övriga. Efter en inventering av tillämplig 

EU-rättslig praxis står det klart att Deutsche Shell är det mest tillämpliga målet i det här fallet 

och analysen kommer därför att företas i ljuset av detta rättsfall.   

                                                
16 25a kap. 5 § 2 st. tillsammans med 19 § 1 st. 1p. IL. 

17 16 § 1 st. lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. 

18 Ibid, 2 st. 

19 22 § 1, 3 st. lag om förhandsbesked i skattefrågor. 

20 Mål C- 293/06 Deutsche Shell. 
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1.4 Disposition 
I syfte att kunna genomföra en analys av gällande rätt när det gäller avdrag för valutakurs-

förluster på näringsbetingade andelar i utländska bolag ges det i kapitel två en kort intro-

duktion till den svenska skatterätten där den berör inkomstslaget näringsverksamhet och då 

särskilt med koppling till valutakursförluster och reglerna kring näringsbetingade andelar. 

Detta för att läsaren ska få en introduktion till området kring kärnfrågan för uppsatsen, dvs. 

avdrag för valutakursförluster vid avyttring av näringsbetingade andelar i ett utländskt dot-

terbolag.  

Kapitel tre innehåller referat av två förhandsbesked från SRN som på olika sätt är direkt eller 

indirekt kopplade till området kring avdrag för valutakursförluster. Det ena förhandsbeske-

det ligger till grund för den grundproblematik som uppsatsen avser att behandla och är på 

så vis central för den vidare förståelsen av de analyser som följer i kapitlena fyra och fem. 

Här företas också analyser av nämndens argument och slutsatser i det båda förhandsbeske-

den och det ges även en gemensam analys där slutsatserna från de båda förhandsbeskeden 

kommer att belysas tillsammans med en sammanfattning av gällande rätt när det kommer 

till avdragsrätt för valutakursförluster. Kapitlet är viktigt då det belyser den problematik 

som framställningen avhandlar tillsammans med att kapitlet ger en introduktion av ämnet 

och problematiken som behandlas i kommande kapitel fyra och fem som innehåller den 

EU-rättsliga prövningen av området kring avdrag för valutakursförluster.  

I kapitel fyra är ett övergripande kapitel som behandlar den EU-rättsliga dimensionen av 

problematiken kring avdrag för valutakursförluster som uppstått pga. avyttring av närings-

betingade andelar. Här utreds tillämplig EU-rättslig frihet och kapitlet avslutas med en ana-

lys av den frihet som utredningen visar är tillämplig i relation till de faktiska omständighet-

erna med den svenska skatterättens behandling av valutakursförluster. 

I kapitel fem redogörs det för Rule of reason doktrinen när det gäller att fastslå vilken typ av 

nationell bestämmelse som är ett hinder, vilka rättfärdigandegrunder som finns och om be-

stämmelsen är proportionerlig. Därefter ska målet Deutsche Shell återges då målet är en ut-

gångspunkt för den fortsatta analysen av den skattemässiga hanteringen av valutakursför-

luster. Därefter kommer den centrala analysdelen att företas gällande den skattemässiga 

hanteringen av valutakursförluster i ljuset av målet Deutsche Shell i syfte att besvara frågan 

om avdragsförbudet i 25 a kapitlet är förenligt med EU-rätten eller inte. 
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Avlutningsvis ges det i kapitel sex en slutsats och sammanfattning av uppsatsens beskri-

vande delar men framförallt av analysen i kapitel fyra och fem. 
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2 Svensk intern skatterätt 

2.1 Inledning 
I det följande ges en introduktion till det svenska skattesystemet med fokus på valutakurs-

förluster vid avyttring av näringsbetingade andelar i utländska bolag. För uppsatsens syfte 

är det viktigast att redogöra rättsläget när det gäller frågan om kapital inom inkomstslaget 

näringsverksamhet då det är den delen av beskattningsrätten som rör det givna ämnet för 

uppsatsen. Därefter behandlas området kring näringsbetingade andelar för att öka förståel-

sen för läsaren när det sedan kommer till analysen av uppsatsens kärnfråga om valutakurs-

förlust vid avyttring av just näringsbetingade andelar. Kapitlet är avsett att öka förståelsen 

för grundproblematiken så att läsaren kan följa resonemanget i de kommande kapitlen där 

analysen företas. 

2.2 Kapital inom inkomstslaget näringsverksamhet  
För juridiska personer kan andelar av olika slag utgöra tillgångar i ett bolag. Den föreva-

rande situationen gör att det endast bli aktuellt att behandla kapitaltillgångar. Kapitalvinst 

(förut benämnt realisationsvinst) och kapitalförlust i inkomstslaget näringsverksamhet är 

per definition vinst och förlust vid avyttring av kapitaltillgångar.21 Således måste det utredas 

om en tillgång kan utgöra en kapitaltillgång för att kunna fastställa om en kapitalvinst- eller 

förlust uppkommit.  

IL definierar kapitaltillgångar negativt genom att stadga att det är sådana tillgångar som inte 

är (1) lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar eller liknande tillgångar, (2) inventa-

rier eller (3) patent eller andra sådana rättigheter som omfattas av 18 kap. 1§ 2st. 1 IL även 

om dessa inte förvärvats an någon annan.22 Definitionen gäller för alla typer av bolagsfor-

mer som aktiebolag, handelsbolag samt enskild näringsidkare.23   

Det måste även tas hänsyn till hur den, i det här fallet andelen, ska kategoriseras för att 

kunna klarlägga gällande rätt för den givna situationen. Situationen som ska studeras i upp-

satsen handlar om näringsbetingade andelar, vilka är delägarrätter.24 För avyttring av delä-

                                                
21 25 kap. 3 § 1 st. IL. 

22 Ibid, 2 st. 

23 Andersson, M., Saldén Enérus, A., Tivéus, U., Kommentarer till inkomstskattelagen (26 februari 2014, Zeteo), kommentaren 
till 25 kap. 3 §. 

24 48 kap. 3 § 1 st. IL. 
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garrätter finns en uppsättning regler i IL vilka tar upp gällande bestämmelser för kapital-

vinst och korresponderande avdrag vid avyttring av delägarrätter.  

Huvudregeln för inkomstslaget näringsverksamhet är att avdrag för kapitalförluster dras av 

i sin helhet mot alla intäkter.25 Vidare ska kapitalförluster, som juridiska personer har på de-

lägarrätter (den s.k. fållan), dras av endast mot kapitalvinster på delägarrätter.26 Detta inne-

bär att så länge avyttringen av en delägarrätt görs och avdraget sker mot en kapitalvinst på 

delägarrätter ska den dras av.27 Det spelar således inte längre någon roll om den avyttrade 

delägarrätten var rörelsebetingad eller om den innehades i kapitalplaceringssyfte. Regeln är 

en komplettering och en konsekvens av att näringsbetingade andelar sedan 2003 inte bes-

kattas.28 Men för det fall att en avyttring av näringsbetingade andelar utförs med kapitalför-

lust som följd och reglerna om innehavstid inte kan uppfyllas enligt 25a kapitlet ska denna 

regel fånga upp även dessa förluster och medge avdrag för sådana förluster.29  

Kapitalvinst beräknas som skillnaden mellan den ersättning som erlagts för den avyttrade 

tillgången minskat med utgifterna för avyttringen tillsammans med omkostnadsbeloppet.30 

Utgifter i samband med avyttringen kan exempelvis omfatta försäljningsprovision eller 

dyl.31 Omkostnadsbelopp definieras som anskaffningsutgifter ökat med förbättringsutgif-

ter.32 Som huvudregel kan samtliga förbättrings- eller anskaffningsutgifter tas med i beräk-

ningen, de flesta undantag till detta återfinns vid beräkning av omkostnadsbelopp vid avytt-

ring av fastighet samt bostadsrättsandelar.33  

När det gäller avyttringar som leder till kapitalförlust inom inkomstslaget näringsverksam-

het finns särskilda regler för när avyttring av en kapitaltillgång görs till ett bolag i intresse-

gemenskap med det bolag som avyttrar kapitaltillgången.34 En kapitalförlust får exempelvis 

                                                
25 48 kap. 25 § 1 men. IL. 

26 48 kap. 26 § 1 st. 1 men. IL. 

27 Prop. 2001/02:140 s. 42. 

28 Gunne, Cecilia, inkomstskattelagen 48 kap. 26 § 1 st., lagkommentar not 1848, 26 februari 2014, Karnov. 

29 Ibid. 

30 44 kap. 13 § IL. 

31 Andersson m.fl., Kommentarer till inkomstskattelagen, kommentaren till 44 kap. 13 §. 

32 44 kap. 14 § 1st. IL. 

33 Andersson m.fl., Kommentarer till inkomstskattelagen, kommentaren till 44 kap. 14 §. 

34 25 kap. 7 § IL. 
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inte dras av för det fall att avyttring görs av en andel som är näringsbetingad. Detta kom-

mer i kapitel 2.5 att behandlas i sin helhet. 

2.3 Valutakursförluster och integrationsprincipen 
Valutakursförluster uppkommer när en negativ förändring i valutakursen sker mellan an-

skaffningstidpunkten och avyttringstidpunkten. Ett exempel på hur valutakursförluster kan 

uppkomma är när ett bolag placerar insatskapital i sin filial som finns i en annan medlems-

stat. I det fallet skulle insatskapitalet stå i den valuta som finns i staten där filialen finns. 

När sedan bolaget vill ta hem detta insatskapital ska det omvandlas till den valuta som bo-

lagets hemviststat har och där kan då en valutakursförlust uppkomma.35 Ett annat exempel, 

som uppsatsen också avser att behandla, är när ett ägarbolag äger ett dotterbolag i ett annat 

medlemsland och tillskjuter kapital, i form av nyemissioner, i hemviststatens valuta till en 

valutakurs mot den valuta där dotterbolaget finns och där denna valutakurs beräknas sjunka 

till avyttringstidpunkten. När sedan bolaget ska avyttra andelar i dotterbolaget kommer 

denna valutakursförlust att vara integrerad i den eventuella kapitalvinst eller förlust som bo-

laget visar.36   

En kapitalförlust består av skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet.37 Om-

kostnadsbeloppet i sin tur består av anskaffningsutgifter ökade med förbättringskostna-

der.38 Som huvudregel ska redovisningen av ett bolags skattepliktiga inkomst redovisas i 

svenska kronor.39 När ett företag handlar i utländsk valuta ska den utländska valutan om-

räknas till svenska kronor och ingå som en del i det skattepliktiga underlaget som företaget 

lämnar.40 Beräkningen av kapitalförlust vid avyttring av kapitaltillgångar, vilken erhålls i 

form av utländsk valuta, görs alltså med utgångspunkt i valutakursen som gällde vid för-

värvs- och avyttringstidpunkten.41 Detta innebär att kapitalförluster kommer att innehålla 

värdeutvecklingen dels för den aktuella andelen under innehavstiden och dels för den ut-

ländska valutan, vilket är ett uttryck för den s.k. integrationsprincipen.42 Principen ger alltså 

                                                
35 Delar av exemplet är hämtat från situationen i mål C-293/06 Deutsche Shell. 

36 SRN:s förhandsbesked från den 18 mars 2013, s. 1 f. 

37 44 kap. 13 § IL. 

38 44 kap. 14 § IL. 

39 4 kap. 6 § 1 st. bokföringslag (1999:1078). 

40 Prop. 1990/91:54 s. 203 jämte exempelvis RÅ 2007 not. 28. 

41 Ibid. 



  

 
14 

att det inte skiljs på det svenska och det utländska resultatet utan den eventuella valutakurs-

förlusten eller vinsten som uppstår integreras på så vis i kapitalvinsten eller kapitalförlusten. 

Ett undantag till integrationsprincipen är växlingsregeln i 44 kapitlet. Växlingsregeln ger att 

om den utländska valutan växlas till svenska kronor inom 30 dagar från avyttringen ska 

kursen på växlingsdagen istället användas när beräkningen av ersättningen för den avyttrade 

tillgången görs.43 

2.4 Näringsbetingade andelar 

2.4.1 Definitioner 

Andelar som bolag besitter kan vara näringsbetingade andelar eller kapitalplaceringsaktier. 

Reglerna om avyttring av näringsbetingade andelar samt vissa andra tillgångar behandlas i 

25a kapitlet i IL. Kapitlet behandlar även näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter vilka 

är viktigt att skilja från näringsbetingade andelar (benämns ibland näringsbetingade delägar-

rätter).44 Näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter är sådana delägarrätter som antingen 

är (1) rätt på grund av teckning av aktier, (2) teckningsrätt, (3) fondaktierätt eller (4) inlö-

senrätt eller säljrätt som avser aktier.45 Då framställningen endast behandlar näringsbeting-

ade andelar redogörs inte djupare för aktiebaserade delägarrätter avsikten är endast att det 

ska gå att särskilja dessa delägarrätter. 

Näringsbetingade andelar definieras i 24 kapitlet IL. När det gäller villkoren för näringsbe-

tingade andelar delas rekvisiten upp i rekvisit kopplade till ägarbolaget och rekvisit kopp-

lade till andelen. Först uppställs dock ett allmänt villkor om att det ska omfatta en andel i 

ett aktiebolag eller en ekonomisk förening.46 Paragrafens ingress ska förstås som inklude-

rande både svenska och utländska andelar.47  

När det sedan kommer till de alternativa rekvisiten för ägarföretaget kan det för det första 

vara ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening vilken inte är ett invest-

                                                                                                                                          
42 Lodin m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, 2013, s. 228. 

43 44 kap. 16 § IL jämte Lodin m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, s. 229. 

44 25a kap. 3 § 1 st. IL. 

45 25a kap. 4 § 1 st. IL. 

46 24 kap. 13 § 1 st. 1 men. IL. 

47 Andersson, Kommentarer till inkomstskattelagen, kommentaren till 24 kap. 13 §. 
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mentbolag.48 För det andra kan ägarbolaget vara en svensk stiftelse eller svensk ideell före-

ning som inte omfattas av undantagen från skattskyldighet enligt 7:e kapitlet IL.49 Ägarbo-

laget kan för det tredje vara en svensk sparbank.50 Det kan också för det fjärde utgöra ett 

svenskt ömsesidigt försäkringsbolag, eller för det femte och sista, ett utländskt bolag vilket 

hör hemma inom EES-området och som motsvarar någon av de företagstyper som åter-

finns i punkterna ett till fyra ovan.51 När det gäller just utländska bolag enligt den femte 

punkten finns en definition i 16:e paragrafen i samma kapitel.52 Den krets som kan inneha 

näringsbetingade andelar är också den krets av bolag som kan avyttra sådana andelar.53 

Rekvisiten vilka är kopplade till andelen i sig innehåller först ett allmänt krav om att det ska 

vara fråga om en kapitaltillgång54, meningen här är att utesluta lagertillgångar, därefter följer 

tre alternativa rekvisit. Det första rekvisitet anger att det ska vara fråga om en andel vilken 

inte är marknadsnoterad.55 Det andra rekvisitet anger att det sammanlagda röstetalet56 för 

ägarföretagets alla andelar i det ägda bolaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet 

för samtliga andelar i bolaget.57 Detta rekvisit utgör den s.k. schablonregeln där kravet sänk-

tes år 2003 från 25 procent i röstetal till dagens tio. Schablonregeln kräver inte att det ägda 

bolaget ska bedriva någon verksamhet som är av betydelse för ägarföretaget.58 Det är vidare 

tillräckligt att ägarföretaget har andelar som leder till ett röstetal som är tio procent eller 

mer av det totala röstetalet, det krävs inget korresponderande ägarandel. Det krav som 

uppställs är att det ska handla om ett direkt ägande.59  

Det tredje och sista rekvisitet anger att innehavet av andelen är rörelsebetingad och att rörel-

sen bedrivs av ägarföretaget eller av ett bolag som med hänsyn till äganderättsförhållanden 

                                                
48 24 kap. 13 § 1 st. 1p. IL. 

49 Ibid, 2p. 

50 24 kap. 13 § 1 st. 3p. IL. 

51 Ibid, 4-5p. IL. 

52 24 kap. 16 § 2 st. IL 

53 25a kap. 3 § 1-5p. IL. 

54 Se kapitel 3.3.1 ovan. 

55 24 kap. 14 § 1 st. 1p. IL. 

56 Röstetal anger hur många röster varje enskild aktie ger rätt till på bolagsstämman. 

57 24 kap. 14 § 1 st. 2 p. IL. 

58 Andersson, Kommentarer till inkomstskattelagen, kommentaren till 25a kap. 14 §. 

59 Ibid. 
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eller organisatoriska förhållanden kan anses stå ägarföretaget nära.60 Denna punkt kallas 

också utredningsregeln. Utredningsregeln stadgar att ”Innehavet av andelen betingas av rörelse...”. 

Med rörelse förstås enligt IL i princip all näringsverksamhet inklusive fastighetsförvalt-

ning.61  

Som näringsbetingad räknas i 25a kapitlet också en andel i ett svenskt handelsbolag om nå-

got av de fem rekvisiten som uppställs för ägarbolaget enligt ovan uppfylls.62 Även andelar i 

en i utlandet delägarbeskattad juridisk person kan räknas hit om den juridiska personen hör 

hemma inom EES-området och uppfyller de krav som ställs på ägarföretaget.63  

2.4.2 Beskattningen vid avyttring av näringsbetingade andelar 

Kapitalvinster på näringsbetingade andelar är som huvudregel skattebefriade sedan 2003.64 

Anledningen till denna förändring var att bolagens vinster före 2003 ofta blev kedjebeskat-

tade, dvs. beskattade i flera led, vilket inte var avsett.65  

Ett undantag till den givna regeln om skattefrihet är kapitalvinst som uppkommer pga. 

avyttring av skalbolag eller om det sker ett återköp av en sådan delägarrätt.66 Skattefriheten 

gäller alltid för onoterade bolag men för marknadsnoterade bolag gäller att de även måste 

uppfylla vissa regler om innehavstid.67 Ägarföretaget ha innehavt den aktuella andelen un-

der minst ett år närmast före avyttringen.68  

Kapitalförluster ska, i enlighet med principen om beskattningssymmetri, endast dras av om 

den korresponderande kapitalvinsten beskattas vilket e contrario leder till att kapitalförlus-

ter på näringsbetingade andelar inte får dras av.69 En situation där en kapitalförlust på en 

näringsbetingad andel skulle kunna dras av är exempelvis om ett marknadsnoterat ägarföre-

                                                
60 24 kap. 14 § 1 st. 3 p. IL. 

61 2 kap. 24 § IL tillsammans med prop. 1999/2000:2, del 2, s. 44. 

62 25a kap. 3a § IL. 

63 Ibid. 

64 25a kap. 5 § 1 st. 1 men. IL. 

65 Prop. 2002/03:96, s. 69.  

66 25a kap. 9 § 1 st. jämte 18 § 1st. IL. 

67 25a kap. 5 § 1 st. 2 men. IL. 

68 25a kap. 6 § IL. 

69 25a kap. 5 § 2 st. IL. 
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tag innehar näringsbetingade andelar och inte uppfyller innehavstidskravet.70 Är inte kravet 

på innehavstid uppfyllt när det gäller marknadsnoterade bolag ska en kapitalvinst vid avytt-

ring av näringsbetingade andelar beskattas och en motsvarande förlust dras av då huvudre-

geln om beskattning och avdrag vid kapitalvinster och förluster så blir tillämpliga.71 

2.5 Sammanfattande kommentarer 
Sammanfattningsvis integreras valutakursförluster eller valutakursvinster som ett bolag gör 

vid avyttring av utländska kapitaltillgångar i den kapitalvinst eller förlust som uppkommer. 

Detta är ett utflöde av den s.k. integrationsprincipen. I det här fallet handlar det om en va-

lutakursförlust som uppkommit vid avyttring av näringsbetingade andelar i ett dotterbolag 

och i en sådan situation föreligger ingen avdragsrätt enligt svensk intern rätt och motsva-

rande kapitalvinst är då skattebefriad.72 I det kommande kapitlet ska frågan belysas ytterli-

gare genom två förhandsbesked från SRN varav det ena ligger till grund för den diskute-

rade problematiken med valutakursförluster vid avyttring av näringsbetingade andelar. I 

förhandsbeskeden ska det redogöras för hur SRN ser på den aktuella skattemässiga frågan 

och hur liknande fråga dock gällande koncerninterna fodringar har bedömts av nämnden.  

 

 

                                                
70 25a kap. 5,6 §§ IL jämte Andersson, Kommentarer till inkomstskattelagen, kommentaren till 25a kap. 5 §. 

71 25a kap. 5,6 §§ IL. 

72 25a kap. 5 § 2 st. IL. 
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3 Skatterättsnämndens bedömning av den skattemässiga 
hanteringen av valutakursförluster 

3.1 Inledning 
Under åren 2012 och 2013 tog SRN ställning till två olika förhandsbesked vilka båda gällde 

frågan om den skattemässiga hanteringen av valutakursförluster. I det ena fallet, vilket be-

handlar frågan uppsatsen avser att analysera, avser förhandsbeskedet en avyttring av nä-

ringsbetingade andelar i ett utländskt bolag vilket ledde till valutakursförluster för ägarföre-

taget. Det andra förhandsbeskedet gäller frågan om valutakursförlust på fordran på ett dot-

terbolag.  

De båda förhandsbeskeden innehåller flera gemensamma beröringspunkter varför jag anser 

det vara viktigt att även inkludera förhandsbeskedet om de koncerninterna fodringarna i 

framställningen. Båda förhandsbeskeden avser skattemässiga frågor om kapitaltillgångar 

och kapitalförluster. En annan likhet är att båda förhandsbeskeden berör bestämmelser om 

avdragsförbud i 25a kapitlet IL. Det ena förhandsbeskedet berör avdragsförbudet för ka-

pitalförluster pga. avyttring av näringsbetingade andelar och det andra handlar om avdrags-

förbudet för kapitalförluster som uppkommer på grund av koncernintern fordran.73 En an-

nan beröringspunkt är att båda förhandsbeskeden behandlar en fråga om valutakursförlust 

ur ett skattemässigt perspektiv. Dessutom har de båda förhandsbeskeden en EU-rättslig 

dimension då båda beskeden dels omfattar frågan vilken EU-rättslig frihet frågan ska om-

fattas av och dels om respektive avdragsförbud är att anse som förenliga med etablerings-

friheten respektive den fria rörligheten för kapital.  

I det följande ska de båda förhandsbeskeden först belysas var och för sig där bakgrund och 

analys till de fallen ges. Därefter ges en sammanfattande analys av de båda förhandsbeske-

den i förening där också de skiljaktigas mening kommer att behandlas. Kapitlet är av stor 

betydelse då det är en del av analysen och behandlar kärnfrågan för uppsatsen, dvs. gäl-

lande svensk rätt när det kommer till avdrag för valutakursförluster och om det eventuella 

avdragsförbudet kan antas utgöra ett hinder för den EU-rättsliga friheten nämnden väljer 

att pröva bestämmelsen mot. 

                                                
73 25a kap. 5 § 2 st. jämte 19 § 1 st. 1 p. IL. 
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3.2 SRN:s förhandsbesked om valutakursförlust vid avyttring 
av näringsbetingade andelar  

3.2.1 Förhandsbeskedet 

Bakgrunden till förhandsbeskedet är att ett svenskt bolag, X AB, bildade ett brittiskt dot-

terbolag, Y Ltd. Dotterbolaget redovisade i amerikanska dollar, vilket också är valutan för 

de utgivna andelarna, och X AB redovisade i svenska kronor. Andelarna X AB innehade 

var näringsbetingade och X AB innehade vid tidpunkten det bestämmande inflytande i bo-

laget. Dotterbolaget erhöll riktade nyemissioner från X AB. Vid två tillfällen avyttrar X AB 

sina näringsbetingade andelar i Y Ltd. till sitt eget brittiska moderbolag Å Ltd. Efter avytt-

ringarna är X ABs innehav i Y Ltd. mindre än 50 procent av andelarna i både röstetal och 

kapital. Därmed förlorade X AB sitt bestämmande inflytande i Y Ltd. På sikt väntas kon-

cernledningen avveckla Y Ltd. i sin helhet antingen genom intern avveckling, dvs. att bola-

get placeras som helägt dotterbolag till Å Ltd., eller extern avveckling, där samtliga andelar 

avyttras till utomstående till marknadsmässig ersättning.74  

På vilket sätt ledningen väljer att i framtiden avveckla bolaget förväntas det i vart fall leda 

till valutakursförluster pga. den riktade nyemissionen, vilken företogs i svenska kronor, till 

en valutakurs mot amerikanska dollar. Dollarn förväntas genomsnittligt att sjunka i värde 

fram till avvecklingstidpunkten. Det ställdes sex frågor till SRN för förhandsbesked men 

det blev endast aktuellt att besvara den första. Och denna fråga bestod i om det strider mot 

EU-rätten att inte medge avdrag för valutakursförluster på avyttrade näringsbetingade an-

delar i ett utländskt bolag.75  

Enligt SRN följer det av gällande svensk intern rätt att en kapitalvinst eller förlust innehål-

ler värdeutvecklingen för både tillgången och valutan enligt, den i kapitel 2.4 ovan diskute-

rade, integrationsprincipen.76 Nämnden slår också fast att det enligt svensk gällande rätt 

inte föreligger någon avdragsrätt för valutakursförlust vid avyttring av näringsbetingade an-

delar.77 Härefter fortsätter nämnden med gällande EU-rätt och diskuterar då om avdrags-

förbudet i 25a kap. 5 § IL omfattas av antingen artikel 49 FEUF (etableringsfriheten) eller 

artikel 63 FEUF (fri rörlighet för kapital). SRN grundar sin argumentation i den här delen 

                                                
74 SRNs förhandsbesked från den 18 mars 2013, gäller hela stycket. 

75 Ibid, s. 2, gäller hela stycket. 

76 Ibid, s. 3. 

77 Ibid, s. 3. 
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på målet Test Claimants in the FII Group Litigation78. I målet slår EU-domstolen fast att 

frågor som rör vilken av friheterna en nationell lagstiftning omfattas av ska bestämmas ge-

nom att ändamålet med lagstiftningen beaktas.79 Enligt FII Group Litigation målet ska en 

nationell bestämmelse omfattas av etableringsfriheten när bestämmelsen enbart ska tilläm-

pas på andelsinnehav vilka ger ett bestämmande inflytande över ett bolag.80 Beträffande an-

delsinnehav som förvärvats uteslutande med placeringssyfte och utan avsikt att vinna något 

inflytande över förvaltning och kontroll av bolaget i fråga ska det falla inom den fria rörlig-

heten för kapital.81 EU-domstolen uttalar även i målet att för de fall då en nationell be-

stämmelse är tillämplig för både bestämmande inflytande samt minoritetsandelar ska hän-

syn tas till de faktiska omständigheterna i fallet.82 SRN uttalar med grund i detta att då X 

AB vid ansökningstidpunkten inte längre besitter bestämmande inflytande i Y Ltd. omfat-

tas den aktuella frågan av den fria rörligheten för kapital.83   

Då frågan enligt nämnden rör den fria rörligheten för kapital prövar SRN om den aktuella 

skattemässiga regeln utgör ett hinder för kapitalrörelse eller inte. SRN börjar med att av-

färda X AB:s hänvisningar till två mål, varav ett är Deutsche Shell84.85 Anledningen till att 

nämnden inte ansåg att Deutsche Shell kunde användas som argument från X AB:s sida var 

att SRN inte bedömde att målet kunde läggas till grund för påståendet om att svensk intern 

rätt strider mot den fria rörligheten för kapital. SRN argumenterar att i Deutsche Shell målet 

behandlas frågan om avdragsförbud med en direkt koppling till skattefria inkomster me-

dens det i det förevarandefallet gäller ett avdragsförbud för kapitalförluster vars korrespon-

derande kapitalvinst är skattefri. Enligt SRN visar detta på att det inte kan vara svensk in-

tern skattelagstiftning som orsakat de negativa effekter som uppkommer på grund av va-

lutakursförändringarna i det aktuella fallet. Därmed fastställer SRN att det inte föreligger 

något hinder för den fria rörligheten för kapital.86  

                                                
78 Mål C-35/11 Test Claimants in the FII Group Litigation. 

79 Ibid. 

80 Ibid, p. 91. 

81 Ibid, p. 92. 

82 Ibid, p. 94. 

83 SRN:s förhandsbesked från den 18 mars 2013, s. 3 f., gäller hela stycket. 

84 Mål C-293/06 Deutsche Shell. 

85 Det andra målet som avses är RÅ 2009 ref. 33 som inte kommer att beröras i den här framställningen. 

86 Ibid, s. 5, gäller hela stycket. 
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Sammanfattningsvis kommer SRN till slutsatsen att det inte föreligger någon avdragsrätt 

för valutakursförluster vid avyttring av näringsbetingade andelar enligt svensk rätt och att 

denna bestämmelse inte strider mot EU-rätten och den fria rörligheten för kapital. 

3.2.2 Analys  

Då uppsatsen i de deskriptiva delarna hittills endast avhandlat svensk intern rätt när det gäl-

ler frågan med valutakursförluster och därtill kopplade avdragsfrågor kommer analysen 

främst att ta sikte på SRN:s argumentation och slutsatser när det gäller fastställandet av den 

svenska interna rätten. De EU-rättsliga frågorna kommer att behandlas i sin helhet i ka-

pitlena fyra och fem nedan där det också kommer att ges en bakgrund för vidare förståelse 

av områdena kring de diskuterade frågorna med EU-koppling.  

När det kommer till svensk gällande rätt ger SRN en analys av rättsläget och mot bakgrund 

av den tydliga ordalydelsen i 25a kap. 5 § IL konstaterar SRN att det föreligger ett avdrags-

förbud för kapitalförluster som uppkommit pga. avyttringar av näringsbetingade andelar. 

Avdragsbestämmelsen är avsett att förhindra kedjebeskattning dvs. beskattning i fler än två 

led för bolag.87 Även samtliga skiljaktiga i förhandsbeskedet accepterar SRN:s majoritets ar-

gumentation och slutsatser i den här delen, deras skiljaktiga meningar rör den EU-rättsliga 

delen av utredningen.88 Enligt min mening står det klart att avdragsförbudet i 25a kapitlet 

IL är avsett från lagstiftarens sida och har goda motiv i det att bestämmelsen är avsedd att 

förhindra kedjebeskattning av bolag. Den negativa skattekonsekvens som uppkommer är 

en del av den s.k. beskattningssymmetrin som går ut på att om exempelvis en vinst är skat-

tefri är korresponderande förlust inte avdragsgill. Principen leder ofta till att vissa bolag 

gynnas medan andra får negativa konsekvenser av den när det gäller en viss transaktion.  

Sammanfattningsvis har alltså SRN utfört sin analys av rättsläget utifrån den tydliga ordaly-

delsen i den aktuella lagstiftningen vilket ger att det föreligger ett avdragsförbud i 25a kap. 

5§ 2 st. IL som omfattar den givna situationen med valutakursförlust vid avyttring av nä-

ringsbetingade andelar.  

                                                
87 Prop. 2002/03:96, s. 69. 

88 Se SRN:s förhandsbesked från den 18 mars 2013, s. 5,7 e contrario. 
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3.3 SRN:s förhandsbesked om valutakursförlust på fordran på 
dotterbolag m.m. 

3.3.1 Förhandsbeskedet 

Förhandsbeskedet handlar om tillämpligheten av avdragsförbudet i 25a kap. 19 § 1 st. 1 p. 

IL och om detta avdragsförbud står i strid med EU-rätten. Bakgrunden till fallet är att bo-

laget X AB, vilket ingick i X-koncernen, redovisade i euro. Bolaget ägde via filial samtliga 

andelar i Y AB vilket är moderbolag för delar av koncernen. Filialen som fanns i en annan 

medlemsstat har fordringar i euro på Y AB vilka är s.k. koncerninterna fodringar. Vid 

amorteringar av de koncerninterna fodringarna uppkom frågor om hur de förväntade va-

lutakursförändringarna skulle behandlas ur en skattemässig utgångspunkt. Huvudfrågan 

som SRN hade att ta ställning till var om avdragsförbudet i 25a kap. 19§ IL är tillämpligt på 

kapitalförluster orsakade av innehavet av koncerninterna fodringar och om avdragsförbu-

det är förenligt med etableringsfriheten eller den fria kapitalrörelsen. 89  

SRN fastställde gällande svensk rätt genom att först konstaterade att koncerninterna fod-

ringar utgör kapitaltillgångar. SRN uttalar också att enligt huvudregeln i omräkningslagen90 

ska bolag som redovisar i euro räkna om det löpande resultatet till svenska kronor enligt 

den genomsnittliga växelkursen för beskattningsåret.91 Detta gäller dock endast för trans-

aktioner inom det s.k. kopplade området där avyttringar av den typen av fodringar som här 

är aktuell inte ingår. När en transaktion inte ska behandlas enligt huvudregeln gäller det 

vanliga regelverket i IL.92 Då fodringarna ska behandlas enligt sedvanliga regler i IL leder 

det enligt SRN till att de ska behandlas som transaktioner i svenska kronor, dvs. att någon 

omräkning inte sker. Detta ger också som effekt att de växelkursförändringar som sker un-

der innehavstiden integreras i kapitalvinsten eller förlusten som bolaget visar pga. att resul-

tatet inte omräknas och anpassas efter den värdeförändring som skett när det gäller valu-

tan.93 Detta är ytterligare ett utflöde av integrationsprincipen som presenterats i kapitel 2.4 

och 3.2 ovan. 

                                                
89 SRN:s förhandsbesked från den 24 maj 2012, s. 1 f., gäller hela stycket. 

90 Lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m., hädan-
efter benämnd omräkningslagen. 

91 5 § omräkningslagen. 

92 Prop. 1999/2000:23 s. 173 ff. 

93 SRN:s förhandsbesked från den 24 maj 2012, s. 2, gäller hela stycket. 
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SRN meddelar gällande beskattningstidpunkten att beskattning av kapitalvinst eller ett av-

drag för en kapitalförlust på en fordran ska ske först när omkostnadsbeloppet, dvs. an-

skaffningsutgifter ökat med förbättringsutgifter, är förbrukat vilket framkommit i praxis 

från HFD.94 För att omkostnadsbeloppet ska anses förbrukat enligt nämnda praxis ska de 

sammanlagda amorteringarna från Y AB till X AB överstiga fodras omkostnadsbelopp.95 

Nämnden går sedan vidare med avdragsförbudet i 25a kap. 19 § IL och presenterar huvud-

regeln i 25a kapitlet som ger att kapitalvinster är skattebefriade och motsvarande förluster 

inte kan dras av.96 När det sedan gäller 25a kap. 19 § IL uttalar SRN att kapitalförluster inte 

får dras av om den avser en fordran som ett bolag har på ett annat bolag inom samma kon-

cern.97 Med detta som grund fastställer nämnden att den aktuella situationen faller inom be-

stämmelsens tillämpningsområde och det råder alltså avdragsförbud för en kapitalförlust 

som uppkommer pga. valutakursfluktuationer vid amortering av koncerninterna fodring-

ar.98  

Härefter utreds bestämmelsens förenlighet med EU-rätten genom en prövning om av-

dragsförbudet i 25a kap. 19§ IL är förenligt med etableringsfriheten eller den fria rörlighet-

en för kapital. SRN konstaterar att det är fråga om ett hinder för etableringsfriheten med 

hänvisning till tolkningen av artikel 49 FEUF i två olika mål varav ett är Deutsche Shell99. Här 

lämnar inte nämnden mer beslutsunderlag än så utan utreder därefter om det finns någon 

rättfärdigandegrund för detta konstaterade hinder. Skatteverket påstår, för det fall SRN be-

dömer att hinder föreligger, att avdragsförbudet är rättfärdigat med grund i att bestämmel-

sen är av skatteflyktskaraktär och träffar inte särskilt etableringar i andra medlemsländer. 

SRN responderar att den typen av rättfärdigande har prövats av EU-domstolen och har 

inte bedömts kunnat rättfärdiga hindrande av etableringsfriheten. Nämnden anser vidare att 

det inte finns någon rättfärdigandegrund som skulle kunna rättfärdiga det aktuella hindret 

mot etableringsfriheten.100 

                                                
94 RÅ 1977 ref. 39. 

95 Skatteverkets ställningstagande, Amortering av fordran, 2005-02-15, s.1.  

96 25a kap. 5 § IL. 

97 25a kap. 19 § 1 st. 1 p. IL. 

98 SRN:s förhandsbesked från den 24 maj 2012, s. 2, gäller hela stycket. 

99 Mål C-293/06 Deutsche Shell. 

100 SRN:s förhandsbesked från den 24 maj 2012, s. 3, gäller hela stycket. 
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Sammanfattningsvis anser alltså SRN att det aktuella avdragsförbudet i 25a 19§ IL måste 

anses utgöra ett hinder för etableringsfriheten och att det inte finns någon tillämplig rätt-

färdigandegrund. Detta innebär att kapitalförlusten vilken bestod i en valutakursförlust be-

dömdes vara avdragsgill.101 

3.3.2 Analys 

Precis som i analysen av förhandsbeskedet ovan i kapitel 3.2 behandlas här enbart den del 

av förhandsbeskedet som rör fastställandet av den svenska interna rätten avseende avdrags-

förbudet i 25a kap. 19 § IL. De EU-rättsliga aspekterna av förhandsbeskedet kommer att 

behandlas i sina tillämpliga delar i kommande kapitlena fyra och fem. 

SRN:s utredning av rättsläget gäller för det här förhandsbeskedet bestämmelsen i 25a kap. 

19 § 1 p. IL. Paragrafen gäller just bolag med fodringar som uppkommer mellan bolag som 

är i intressegemenskap med varandra vilket är förhållandet i det aktuella fallet mellan X AB 

och Y AB. Bestämmelsens ändamål är att förhindra kringgående av det i kapitel 2.5.2 be-

handlade avdragsförbudet i 25a kap. 5 § 2 st. IL.102 Ett kringgående av avdragsförbudet gäl-

lande kapitalförluster på näringsbetingade andelar skulle kunna göras genom att andra typer 

av tillgångar används exempelvis om ett bolag finansierade sitt dotterbolag med hjälp av lån 

istället för med eget kapital vilket skulle leda till att avdrag skulle medges för kapitalförluster 

som skulle kunna uppkomma om dotterbolaget sedan skulle lida ekonomiska svårigheter 

eller dylikt.103  

Ordalydelsen av bestämmelsen ger att det ska röra sig om en kapitalförlust, bolaget som li-

der denna kapitalförlust ska vara av sådan art som anges i 25a kap. 3 § IL, det ska avse en 

fordran som bolaget har på ett annat bolag och dessa ska ha intressegemenskap.104 Är dessa 

kumulativa kriterier uppfyllda råder avdragsförbud för en sådan kapitalförlust.  

Med beaktande av bestämmelsens tydliga ordalydelse har SRN tolkat svensk gällande rätt 

att innebära att valutakursförluster vid koncerninterna fodringar omfattas av avdragsförbu-

det i 25a kap. 19 § 1 st. 1p. IL. 

                                                
101 Ibid, gäller hela stycket. 

102 Andersson m.fl., Kommentarer till inkomstskattelagen, kommentaren till 25a kap. 19§ IL. 

103 Ibid. 

104 25a kap. 19 § 1 st. 1 p. IL. 



  

 
25 

3.4 Gemensam analys  
Det som framkommit i analyskapitlen ovan är att båda fallen handlar om frågan om av-

dragsrätt för kapitalförluster i form av valutakursförluster.105 Dessa valutakursförluster 

uppkommer av olika orsaker i fallen men leder till samma negativa effekt; en kapitalförlust. 

Frågan som ställts till SRN i de båda situationerna är huruvida det föreligger avdragsrätt för 

de olika valutakursförlusterna och för det fall att det föreligger avdragsförbud, om detta är 

förenligt med EU-rättens grundläggande friheter etableringsfriheten eller den fria rörlighet-

en för kapital. I den här delen ska, likt kapitlena 3.2 och 3.3 ovan, endast den svenska gäl-

lande rätten behandlas då de EU-rättsliga frågorna kommer att behandlas i kapitlena fyra 

och fem nedan. 

I de två förhandsbeskeden gör SRN relativt likvärdiga bedömningar när det gäller faststäl-

landet av svensk beskattningsrätt. Både när det gäller fallet med näringsbetingade andelar 

och när det gäller koncerninterna fordringar kommer nämnden fram till att det föreligger 

avdragsförbud. I båda fallen går SRN systematiskt igenom alla relevanta lagar och lagrum 

för att slutligen komma till 25a kapitlet IL som behandlar avyttringar av näringsbetingade 

andelar och vissa andra tillgångar. I ett av fallen handlar det om just näringsbetingade ande-

lar och i andra fallet omfattas situationen av ”vissa andra tillgångar”. Visserligen handlar 

fallen om två olika avdragsförbud i 25a kapitlet men effekten blir densamma, ett totalt av-

dragsförbud för valutakursförlust som är integrerade i en kapitalförlust.106 Det avdragsför-

bud i 25a kap. 19 § IL som det handlar om i situationen med de koncerninterna fodringar-

na tillkom, som nämnts i kapitel 3.3.2 ovan, för att förhindra ett kringgående av just av-

dragförbudet i 5 § samma kapitel som det handlar om i förhandsbeskedet som behandlar 

näringsbetingade andelar.  

Det kan noteras att det i fallet med de koncerninterna fodringarna inte talas om ”integrat-

ionsprincipen” men även här är valutakursförlusten de facto integrerad i kapitalförlusten 

varvid det måste falla inom begreppet trots att begreppet inte används uttryckligen.107 An-

ledningen till att begreppet ”integrationsprincipen” används i förhandsbeskedet om nä-

ringsbetingade andelar, samt i uppsatsen, är för att den sökande använder begreppet i sin 

                                                
105 Se kapitlena 3.2.2 och 3.3.2. 

106 25a kap. 5 § 2 st. jämte 19 § 1 st. 1 p. IL.  

107 SRN:s förhandsbesked från den 24 maj 2012, s 2. 
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ansökan om förhandsbesked hos SRN.108 Det görs inte i förhandsbeskedet om de koncer-

ninterna fodringarna och det är en tänkbar anledning till att begreppet inte används. 

Enligt min bedömning är nämndens slutsatser avseende fastställandet av svensk intern rätt 

korrekta då det när det gäller båda avdragsreglerna fanns en klar och tydlig ordalydelse. Det 

finns många likheter i grundförutsättningarna i fallen och det speglas även i SRN:s pröv-

ning av gällande svensk rätt som också är lik, både gällande slutsatserna men framförallt i 

argumentationen och uppbyggnaden av förhandsbeskedet. På grund av förhandsbeskedens 

likheter och, som snart ska påvisas, skillnader när det gäller den EU-rättsliga prövningen 

kommer de båda förhandsbeskeden att analyseras vidare i kapitel fyra och fem när det gäl-

ler just de EU-rättsliga delarna.  

De båda ovan analyserade förhandsbeskeden från SRN är överklagade till HFD. SRN kan 

inte själva skicka en fråga till EU-domstolen för förhandsavgörande när nämnden är osäker 

på tolkningen av EU-rätten. 109 För att få ledning från EU-domstolen krävs det att SRN:s 

förhandsbesked överklagas till HFD för HFD ska nämligen begära förhandsavgörande från 

EU-domstolen i fall som rör EU-rätten och där domstolen anser att det föreligger oklar-

heter när det gäller tolkningen av EU-rätten.110 Här föreligger alltså en skyldighet för HFD 

att fråga EU-domstolen i de fall där tolkningen av EU-rätten är oklar och det beror på att 

HFD, tillsammans med Högsta domstolen, är högsta instans i svensk rättsordning.111 I de 

båda aktuella fallen har också HFD begärt förhandsavgörande från EU-domstolen. HFD 

valde dock att vilandeförklara begäran om förhandsbesked om de koncerninterna fodring-

arna när fallet med de näringsbetingade andelarna tillkom.112 Det måste tyda på att domsto-

len anser att de båda situationerna har en sådan nära koppling att det inte är nödvändigt att 

begära två separata förhandsavgöranden från EU-domstolen utan att förhandsavgörande 

kan lösa tolkningsfrågan även i det andra fallet. Ett alternativt motiv till att HFD valde att 

vilandeförklara fallet med de koncerninterna fodringarna är att man prioriterade fallet med 

de näringsbetingade andelarna högre. Sammanfattningsvis måste det nyss nämnda innebär 

                                                
108 SRN:s förhandsbesked från den 18 mars 2013, s. 3 och för mer information om begreppet se Lodin m.fl., Inkomstskatt: 

en läro- och handbok i skatterätt, s. 228.  

109 22 § 1 st. lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. 

110 Art. 267 (3) FEUF. 

111 Ibid. 

112 http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Begaran-om-forhandsavgorande-fran-EU-domstolen/, hämtad den 11 
juni 2014 kl. 19.49. 
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att HFD anser att tolkningen av EU-rätten i de här fallen är oklar och att domstolen anser 

det nödvändigt att fullgöra sin plikt att begära förhandsbesked hos EU-domstolen. 

3.5 Sammanfattande kommentarer 
Sammanfattningsvis bedömer SRN, när det gäller svensk intern rätt, att avdragsförbudet i 

25a kap. 5 § 2 st. IL gäller i de fall då en kapitalförlust uppstår, vilken innehåller en valuta-

kursförlust enligt den s.k. integrationsprincipen, när den uppkommit pga. av en avyttring av 

näringsbetingade andelar. Detta är en slutsats som också presenterats ovan i kapitel 2.5–2.6 

och som måste anses utgöra gällande svensk rätt.  

När det gäller koncerninterna fodringar kommer nämnden till liknande slutsats men i det 

fallet handlar det om ett annat avdragsförbud i 25a kapitlet.113 Här kommer SRN fram till 

att avdragsförbudet i 25a kap. 19 § 1 st. 1 p. IL omfattar situationer med koncerninterna 

fodringar vilket leder till en kapitalförlust med en integrerad valutakursförlust inte får dras 

av enligt svensk gällande rätt. 

I det följande kapitlet ska den EU-rättsliga delen av frågeställningen kring avdragsförbudet 

för valutakursförluster vid avyttring av näringsbetingade andelar i utländska bolag att be-

handlas. Kapitlet kommer b.la. att innehålla en diskussion och ett val av den EU-rättsliga 

frihet som situationen faller inom. Analysen kommer att företas med grund i det EU-

rättsliga målet Deutsche Shell 114 där det, likt i den förevarande situationen, var fråga om en 

valutakursförlust och huruvida ett avdragsförbud för en sådan är förenligt med EU-rättens 

grundläggande fri- och rättigheter eller inte. 

                                                
113 25a kap. 19 § 1 st. 1 p. IL. 

114 Mål C-293/06 Deutsche Shell. 
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4 Valutakursförluster på näringsbetingade andelar ur ett 
EU-rättsligt perspektiv 

4.1 Inledning 
Kapitlet börjar med en kort introduktion till förhållandet mellan EU-rätten och direkt be-

skattning samt hur svensk intern skatterätt och EU-rätten förhåller sig till varandra. Detta 

är av största vikt att förmedla då det inte är självklart att EU-rätten omfattar just den di-

rekta beskattningen som här är fråga om. Därefter ges en redogörelse för gällande EU-rätt 

genom en kort introduktion av etableringsfriheten och den fria kapitalrörelsen. Detta för 

att sedan kunna analysera inom vilken av de två grundläggande EU-rättsliga fri- och rättig-

heterna den givna situationen med valutakursförlust vid avyttring av näringsbetingade an-

delar i utländskt bolag faller. Kapitlet, tillsammans med kapitel fem, omsluter uppsatsens 

analys och är på så vis central för de slutsatser framställningen kommer att utmynna i. 

4.2 EU-rätten och direkt beskattning  
Sedan 1960-talet har EU-rätten direkt effekt115 i medlemsstaterna enlig rättspraxis från EU-

domstolen.116 Därutöver har EU-rätten också företräde framför nationell lagstiftning.117 

Även om det faktiskt antagits ett antal direktiv med tillämplighet inom området av direkt 

beskattning så räknas direkt beskattning ännu som ett icke-harmoniserat område inom 

EU.118 Anledningen till att området ännu inte är harmoniserat är troligtvis många men en av 

förklaringarna torde vara att det är ett politiskt känsligt område då skatter historiskt sett har 

varit ett starkt styrmedel för politiken.119 För att ett direktiv inom direkt beskattning ska 

kunna antas krävs ett enhälligt beslut från rådet, på förslag som lämnats av kommissionen, 

efter att EU-parlamentet och det Ekonomiska och Sociala rådet har fått tillfälle att yttra 

sig.120  

                                                
115 Direkt effekt innebär att medlemsstaternas medborgare har rätt att åberopa bestämmelser i EU-rätten inför nationella 

domstolar. 

116 Mål C-26/62 Van Gend & Loos, s. 166. 

117 Mål C-6/64 Costa v ENEL, s. 217 f. 

118 Dahlberg, M., Direct taxation in relation to the freedom of establishment and the free movement of capital, Kluwer law international, 
The Hague, 2005, s. 1. 

119 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 330. 

120 Art. 115 FEUF. 
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I och med enhällighetskravet ställs det stora anspråk på beslutsfattandet på den direkta be-

skattningens område.121 Trots detta är det inte fritt fram för medlemsstaterna att stifta nat-

ionell lagstiftning om direkt skatt. Enligt EU-domstolens fasta rättspraxis gällande direkt 

beskattning ska medlemsstaterna utöva sin behörighet med unionsrätten i beaktande.122 

Fördraget skyddar den som väljer att utnyttja den fria rörligheten men inte den som avstår 

pga. det eventuella skattehindret.123 Med andra ord krävs det att en person, juridisk eller fy-

sisk, faktiskt utnyttjat sin frihet att exempelvis etablera sig i ett annat medlemsland för att 

denne sedan ska kunna hävda sin rätt gentemot en nationell bestämmelse. Det räcker alltså 

inte att endast konstatera att en nationell bestämmelse skulle leda till ett hinder för ex. en 

etablering för att denne ska kunna åberopa sin rätt. Det är således enbart skatteregler som 

verkar till nackdel för gränsöverskridande transaktioner och situationer som står i strid med 

de EU-rättsliga fri- och rättigheterna.124  

När det gäller specifikt etableringsfriheten i relation till direkt beskattning har det från med-

lemsstaternas håll hävdats att då direkt skatt inte är harmoniserat område kan hindrande di-

rekta nationella skatteregler angripas med stöd av fördraget. Detta kom att motbevisas 1986 

genom det banbrytande målet Avoir Fiscal125 där EU-domstolen stadgade att det faktum att 

området kring direkt skatt inte är harmoniserat inte kan hindra att nationella regler angrips 

med hjälp av fördraget när det gäller etableringsfriheten.126 Målet ledde till att det efter 1986 

inte längre kunde hävdas att det enbart var hinder för den fria rörligheten av varor som 

kunde angripas med hjälp av fördraget, vilket således också berör området kring kapitalrö-

relsefriheten och dess relation till direkt beskattning inom EU-rätten. Därav kan alltså de 

ovan nämnda frågorna i kapitel tre som inkom från SRN till HFD tas upp till prövning hos 

EU-domstolen trots att de avser direkt beskattning.127 

                                                
121 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 330 f. 

122 Se exempelvis mål C-296/12 Kommissionen mot Belgien, p. 27, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigat-
ion, p. 36, mål C-379/05 Amurta, p. 16. 

123 Ståhl, Kristina, Persson Österman, Roger, EG-rätten och det svenska skattesystemet, extrarapport till skattebasutredningen, 
september 2001, s. 80. 

124 Ibid. 

125 Mål C-270/83 Avoir Fiscal. 

126 Ståhl, Persson Österman, EG-rätten och det svenska skattesystemet, s. 79. 

127 http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Begaran-om-forhandsavgorande-fran-EU-domstolen/, hämtad den 7 
februari 2014 kl. 13.00. 
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4.3 Etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital 
Beroende på vilken av de grundläggande EU-rättsliga fri- och rättigheterna en skattemässig 

situation faller inom kommer olika regler och rekvisit att bli tillämpliga. Då uppsatsen be-

handlar avdragsförbud vid avyttring av näringsbetingade andelar i ett utländskt bolag är de 

potentiellt tillämpliga grundläggande fri-och rättigheterna etableringsfriheten i artikel 49 

FEUF och rörelsefrihet för kapital i artikel 63 FEUF. Situationen tangerar etableringsfri-

heten då ett svenskt bolag har etablerat ett dotterbolag i Storbritannien som är en annan 

medlemsstat.128 Och situationen omfattar även kapitalrörelse av den anledningen att kapital 

rör sig mellan två medlemsstater i form av kapitaltillskott som sändes genom nyemission 

från det svenska bolaget (X AB) till det brittiska bolaget (Y Ltd.).129 Frågan om friheterna 

kan parallellverka eller om en av friheterna har företräde framför den andra och vilken av 

friheterna det då skulle vara kommer att behandlas i kapitel 4.4. Nedan följer en genom-

gång av de aktuella friheterna. 

4.3.1 Etableringsfrihet 

Etableringsfriheten medger rätt att för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera och 

bedriva verksamhet tillsammans med friheten att etablera filialer, kontor och dotterbolag 

inom Unionen.130 Bolag, filialer och kontor ska behandlas på samma sätt som medborgarna 

i medlemsstaten där de etablerat sig så länge bolaget bildats inom en annan medlemsstat.131 

Etableringsfriheten hindrar medlemsstater från att inrymma, direkt eller indirekt, diskrimi-

nerande lagregler eller andra åtgärder. Den hindrar även icke-diskriminerande åtgärder då 

fördragsbestämmelsen innehåller ett klart restriktionsförbud.132 Etableringsfriheten inrym-

mer också rätten till såväl primär som sekundär etablering. Primär etablering gäller en situ-

ation där en medborgare i en medlemsstat etablerar sig i en annan medlemsstat och är ett 

uttryck för vad som stadgas i första meningen i artikel 49 FEUF.133 En sekundär etablering 

                                                
128 SRN:s förhandsbesked från den 18 mars 2013, s. 1 jmfr. med art. 49 FEUF. 

129 SRN:s förhandsbesked från den 18 mars 2013, s. 1  jmfr. med art. 63 FEUF. 

130 Art. 49 (1) FEUF e contrario. 

131 Art. 54-55 FEUF. 

132 Art. 49 (1) FEUF. 

133 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 380. 
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inträffar när ett bolag, egen företagare eller yrkesutövare sätter upp filial eller dotterbolag i 

en annan medlemsstat och utgör alltså andra meningen i samma artikel.134 

4.3.2 Fri rörlighet för kapital 

Den fria rörligheten för kapital var länge den av friheterna som innehöll flest inskränkning-

ar.135 Friheten innebär idag att samtliga kapitalrörelser tillsammans betalningar mellan med-

lemsstater och tredje länder ska kunna ske utan hinder.136 Det betyder alltså att medlemssta-

ter är förbjudna att hindra den fria rörligheten för kapital och betalningar genom både lag-

stiftning och andra åtgärder.137 Bestämmelsen innehåller ett klart restriktionsförbud vilket 

implicit ger förbud mot direkt och indirekt diskriminerande samt mot icke-diskriminerande 

åtgärder när det gäller hinder för den givna friheten.138 Friheten är säregen på det vis att den 

medger tillämpning för tredje länder.139 Detta är ett uttryck för det faktum att det är trans-

aktionerna (kapitalet) som är skyddsobjektet snarare än personerna som utför dem.140 

4.4 Konkurrens mellan EU-rättsliga friheter 
Under vilka förutsättningar en situation omfattas av den ena eller andra friheten, när situat-

ionen omfattas av flera friheter, är inte tydligt stadgat i fördraget utan ledning finns även att 

hämta i EU-domstolen praxis. I det aktuella fallet med valutakursförlust vid avyttring av 

näringsbetingade andelar berörs, som framkom i kapitel 4.3 ovan, både etableringsfriheten 

och den fria rörligheten för kapital. Härefter ska det alltså redogöras för hur konkurrensen 

mellan just etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital ska hanteras och vilken 

av friheterna som det aktuella avdragsförbudet i 25a kapitlet IL ska prövas mot. 

När det gäller den specifika relationen mellan etableringsfriheten och friheten för kapitalrö-

relse, som framställningen berör, talar fördragets formulering i artiklarna 49.2 och 65.2 

FEUF för att de båda friheterna skulle kunna tillämpas parallellt.141 Artiklarna lyder som 

följande. 

                                                
134 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 380 

135 Ståhl, Kristina, Den fria rörligheten för kapital mellan EU och tredje land, Skattenytt 2003, s. 585.  

136 Art. 63 FEUF. 

137 Dahlberg, Direct taxation in relation to the freedom of establishment and the free movement of capital, s. 277. 

138 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 387. 

139 Ståhl, Kristina, Den fria rörligheten för kapital mellan EU och tredje land, s. 585. 

140 Ibid. 

141 Dahlberg, Direct taxation in relation to the freedom of establishment and the free movement of capital, s. 287. 
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Art. 49.2 FEUF 

”Etableringsfriheten ska innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenfö-

retagare samt rätt att bilda och driva företag, särskilt bolag som de definieras i arti-

kel 54 andra stycket, på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för 

egna medborgare, om inte annat följer av bestämmelserna i kapitlet om kapital.”142 

 

Art. 65.2 FEUF 

”Bestämmelserna i detta kapitel ska inte påverka tillämpligheten av sådana restrikt-

ioner för etableringsrätten som är förenliga med fördragen.” 

 

EU-domstolen har i huvudsak använt två olika metoder för att lösa konkurrens mellan två 

eller flera EU-rättsliga friheter. Som förstahandsmetod har domstolen uttalat att friheterna 

ska parallellverka. Metoden innebär att det inte sker någon rangordning eller liknande mel-

lan friheterna utan en nationell bestämmelse prövas mot en frihet i taget och skulle den 

nationella bestämmelsen strida mot den aktuella friheten så finns ingen anledning för dom-

stolen att gå vidare och pröva bestämmelsen mot nästa frihet. Det finns ingen uttalad ord-

ning för vilken av friheterna som ska behandlas först utan valet verkar ske slumpmässigt.143  

Den andra av de två metoderna som EU-domstolen b.la. har använt sig av, dock i ett fåtal 

fall, är att domstolen rangordnar friheterna efter graden av friheternas tillämplighet.144 I fal-

len där domstolen använt denna metod har den endast prövat den nationella bestämmelsen 

mot den frihet som rangordnats som huvudsakligen tillämplig. Ett av dessa mål är Cadbury 

Schweppes145  där den nationella domstolen begärde att EU-domstolen skulle svara på om sa-

ken skulle prövas mot etableringsfriheten, den fria rörligheten för tjänster eller den fria rör-

ligheten för kapital.146 

I fallet Cadbury Schweppes147 kom domstolen fram till att när det gäller den nationella lagstift-

ningen, som i det är fallet bestod av CFC-lagstiftning, är etableringsfriheten den huvudsak-

                                                
142 Kursiveringen, men inte texten, är tillagd. 

143 Ståhl, Kristina & Persson Österman, Roger, EG-skatterätt, 2., rev. och utök. uppl., Iustus, Uppsala, 2006, s. 131. 

144 Metoden kom först till uttryck i Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-251/98 C. Baars v. Inspecteur der Belas-
tingen, p 26. 

145 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes. 

146 Ibid, p. 29. 

147 Ibid, p. 32. 
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ligt tillämpliga friheten. Övriga friheter kategorierades som en oundviklig följd av etable-

ringsfriheten och det finns ingen omständighet i fallet som motiverar att domstolen själv-

ständigt skulle pröva bestämmelsen mot friheten för kapital och tjänster.148 Den domstolen 

här pekade på var att etableringsfriheten, den fria rörligheten för kapital och även i viss 

mån den fria rörligheten för tjänster ofta är beroende av varandra. Detta då det är svårt att 

etablera exempelvis ett dotterbolag i en annan medlemsstat utan att också överföra kapital 

till denna medlemsstat och vice versa. Det är på samma vis svårt att erbjuda tjänster inom 

unionen utan att också utnyttja den fria rörligheten för kapital då den som säljer en tjänst 

vill erhålla betalning. Det domstolen ger uttryck för här är den s.k. exklusiva tillämpnings-

metoden som först berördes av Generaladvokat Alber i hans utlåtande från 1999 angående 

målet Baars.149 Det är oklart om metoden tillämpats av EU-domstolen i sin helhet eller inte 

men som ovan anförts har, i vart fall delar av metoden, använts i målet Cadbury Schweppes150.  

Enligt numera fast rättspraxis bedöms dock en nationell bestämmelses tillämpning, i det 

här fallet 25a kap. 5 § IL, med beaktande av ändamålet med den aktuella bestämmelsen.151 

Här ska inte ändamålstolkningen av bestämmelsen domstolen refererar till förväxlas med 

en tolkning av syftet utan det domstolen syftar på är effekten som bestämmelsen är avsedd 

att åstadkomma.152  

För en situation liknande den aktuella situationen med valutakursförlust vid avyttring av nä-

ringsbetingade andelar gäller enligt EU-domstolen att ändamålet ska bestämmas med hän-

syn till om den nationella bestämmelsen endast tillämpas på innehav av andelar som leder 

till bestämmande inflytande över ett bolags ledning och verksamhet.153 Är det på det viset 

ska bestämmelsen omfattas av etableringsfriheten. Och motsatsvis ska bestämmelser som 

enbart är tillämpliga på andelar som förvärvats med placeringssyfte bedömas utifrån den 

fria rörligheten för kapital.154 Frågan som ska avhandlas i det följande kapitlet är hur det 

                                                
148 Ibid, p. 33. 

149 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-251/98 C. Baars v. Inspecteur der Belastingen. 

150 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 31-32.  

151 Se ex. mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 31–33, mål C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation 
p. 37 och 38 samt mål C-31/11 Marianne Scheunemann mot Finanzamt Bremerhaven, p. 23. 

152 Gällande begreppen, Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 4., omarb. uppl., Iustus, Stockholm, 2001, s. 144. 

153 Se ex. mål C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, p. 37, de förenade målen C-436/08 och 
C-437/08 Haribo Lakritzen Hans Riegel och Österreichische Salinen, p. 35. 

154 Se ex. mål C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, p. 38 samt de förenade målen C-436/08 och 
C-437/08 Haribo Lakritzen Hans Riegel och Österreichische Salinen, p. 35. 
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appliceras på den förevarande situationen med valutakursförluster som uppkommit pga. 

avyttring av näringsbetingade andelar som uppsatsen har att behandla. 

4.5 Tillämplig EU-rättslig frihet 
SRN använder sig av EU-domstolens stadgande om ändamålstolkning, se kapitel 4.4 ovan, 

som en del i argumentationen gällande förhandsbeskedet om valutakursförluster vid avytt-

ring av näringsbetingade andelar. Nämnden slår fast att det aktuella avdragsförbudet i 25a 

kapitlet 5 § IL är tillämpligt både på andelar som ger ett bestämmande inflytande och på 

minoritetsandelar. Vidare argumenterar SRN att enligt målet Test Claimants in the FII Group 

Litigation155 ska det i en sådan situation tas hänsyn till de faktiska omständigheter som råder 

i det enskilda fallet. Därefter slås det fast att på grund av att X AB inte längre har bestäm-

mande inflytande i  Y Ltd. ska bestämmelsen i 25a kapitlet IL prövas mot den fria rörlig-

heten för kapital.156 SRN tolkade alltså EU-domstolens uttalanden i fallet Test Claimants att 

innebära att det är ägandets karaktär vid tidpunkten när handlingarna lämnas in till SRN för 

bedömning som avgör vilken av friheterna som ska tillämpas. Enligt min åsikt står inte 

detta att utläsa av punkterna 91-94 i det angivna målet utan rättsläget i denna del måste an-

ses vara oklar. Och det återstår att se hur EU-domstolen ser på frågan när domstolen ska 

pröva avdragsförbudet i 25a kapitlet IL mot de EU-rättsliga friheterna. 

Enligt min mening står det alltså inte klart i vilket tidsperspektiv bedömningen om be-

stämmande innehav enligt Test Claimants målet ska göras. I det här fallet hade X AB be-

stämmande inflytande från det att X AB bildade Y Ltd. fram till avyttringarna gjordes då 

bolaget förlorade sitt bestämmande inflytande. Angående tidpunkten för det bestämmande 

innehavet uttalar SRN att ”Andelarna, som vid tidpunkten för ansökan uppgick till [mindre än 50 

procent] av samtliga andelar i bolaget...”157. Därmed måste nämnden anse att det är tidpunkten 

för ansökan till SRN som avgör om det bestämmande innehavet består eller inte. Skulle X 

AB innehaft bestämmande inflytande på dagen för ansökan hade alltså saken prövats mot 

etableringsfriheten istället för mot kapitalrörelse. Här ger varken fördraget eller svensk lag-

stiftning någon ledning. 

I en rad olika mål uttalar EU-domstolen att ett bestämmande innehav är ett huvudsakligt 

kriterie när det gäller att fastställa vilken av friheterna etableringsfriheten eller kapitalrörelse 
                                                
155 Mål C-446/04 Claimants in the FII Group Litigation, p. 94. 

156 Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 18 mars 2013, dnr 119-11/D, s. 3 f., gäller hela stycket. 

157 Ibid, s. 4. 
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en nationell bestämmelse omfattas av.158 Däremot finns ingen ledning i samma praxis för 

när det bestämmande innehavet måste existerat och hur den frågan ska bedömas i det här 

fallet. När det kommer till doktrinen gäller samma sak, det stadgas att ett bestämmande in-

nehav leder till att det handlar om etableringsfrihet och inte fri rörlighet för kapital, men 

återigen ingenting om tiden när det bestämmande innehavet ska innehafts. Enligt min åsikt 

är det således oklart om frågan i fallet ska omfattas av etableringsfriheten eller av den fria 

rörligheten för kapital. 

I förhandsbeskedet ges ingen information om hur länge det bestämmande innehavet best-

od utan det står enbart att det var X AB som bildade Y Ltd. och att det bestämmande in-

nehavet förlorades genom avyttringar till X AB:s egna moderbolag. För egen del anser jag 

att det är att föredra att välja den mer försiktiga av de två alternativen när det gäller att be-

stämma hur tidsperspektivet ska hanteras. Ett sätt att se frågan på är att situationen avser 

etableringsfrihet då det, som SRN hävdar, inte föreligger något bestämmande innehav vid 

tiden för ansökans inlämnande till SRN. Och det kommer inte heller föreligga något be-

stämmande innehav i framtider då båda parter avser att helt avveckla Y Ltd. 

Motsatsen till den ovan angivna ståndpunkten är att situationen omfattas av den fria kapi-

talrörelsen med grund i det bestämmande inflytande som fanns före avyttringarna och att 

detta fortfarande bör påverka bedömningen. Motiven för en sådan hållning är att det inte 

finns någon ledning till hur frågan ska behandlas när det gäller den tidsmässiga aspekten av 

det bestämmande innehavet enligt Test Claimants målet. Att X AB avyttrat så många av 

sina, vid tiden, näringsbetingade andelar att de inte längre äger bestämmande inflytande i Y 

Ltd. förefaller tämligen ointressant. Dels med tanke på att det var X AB som bildade Y Ltd. 

och dels av anledningen att det var i syfte att på sikt avveckla bolaget, inte för att sälja det 

som en kapitalplacering. Bolagen har en fortsatt nära anknytning då Y Ltd. såldes av X AB 

till X AB:s moderbolag. 

Det faktum att det inte framgår när skiftet från mer än 50 procent av andelarna till mindre 

än 50 procent av andelarna skedde gör att det blir omöjligt att ta ställning till hur engage-

rade eller inte X AB är i bolaget efter avyttringarna. Det är också svårt att utreda om avytt-

ringarna i praktiken påverkat bolagens relation. Min tolkning av X AB:s försäljning av an-

delarna i Y Ltd. är att avyttringarna gjordes endast som en del av en avveckling och borde 

                                                
158 Se exempelvis mål C-446/04 Test Claimants in the FII Group Litigation, p. 37, mål C-81/09 Idryma Typou, p. 47, mål C-

310/09 Accor, p. 32 och mål C-31/11 Scheunemann, p. 23, mål C-251/98 Baars, p. 21f. 
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enligt min mening också fortsatt behandlas så av ovan angivna orsaker. Avvecklingen är en 

disposition i ett koncernförhållande som sannolikt endast gjordes av affärsmässiga skäl, inte 

för att använda andelarna som kapitalplaceringar. Det skulle dessutom inte vara en särskilt 

god investering då avyttringen ledde till att X AB led en betydande valutakursförlust. Så 

sammantaget anser jag att den mest försiktiga tolkningen av EU-domstolens uttalande i Test 

Claimants målet är att tolka det som att det bestämmande innehavet, som formellt avsluta-

des i och med avyttringarna som gjordes från X AB till dess moderbolag, fortfarande är av 

betydelse. 

Den naturliga följden av det ovan diskuterade är således att avdragsförbudet i 25a kapitlet 

IL bör prövas mot etableringsfriheten när det gäller valutakursförluster vilka uppkommer 

på grund av avyttring av näringsbetingade andelar i ett utländskt bolag. 

4.6 Sammanfattande kommentarer  
Baserat på det som framkommit, i framförallt kapitel 4.4–4.5 ovan, anser jag att motiven 

för att etableringsfriheten ska tillämpas överväger de för att den fria rörligheten för kapital 

ska tillämpas. Det aktuella förhållandet med avdragsförbudet i 25a kapitlet IL kommer 

alltså hädanefter att behandlas som en fråga om etableringsfrihet och alltså inte som en 

fråga om kapitalrörelse som SRN kommer fram till i sitt förhandsbesked. Avdragsförbudet 

i 5 § 25a kapitlet IL bör alltså prövas mot etableringsfriheten när det gäller valutakursförlus-

ter som uppkommer pga. avyttring av näringsbetingade andelar i ett utländskt bolag. 
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5 Är avdragsförbudet för valutakursförluster förenligt 
med etableringsfriheten 

5.1 Inledning 
I det följande fortsätter analysen i den del av frågan som avser om den aktuella nationella 

avdragsbestämmelsen utgör ett hinder mot etableringsfriheten. Analysen utförs med ut-

gångspunkt i EU-domstolsmålet Deutsche Shell159 när det gäller frågan om den aktuella be-

stämmelsen utgör ett hinder, om det hindret i så fall kan vara motiverat och om det i så fall 

är proportionerligt enligt EU-rätten. Anledningen till att analysen kommer att företas med 

grund i målet Deutsche Shell är för att det är det mest tillämpliga fallet som avgjorts av EU-

domstolen hittills. Då Deutsche Shell fallet bygger på Rule of reason doktrinen kommer det 

att först redogöras för grunderna i Rule of reason doktrinen vilket gör det lättare för läsa-

ren att sedan tillgodogöra sig systematiken i de följande kapitlen som handlar om Deutsche 

Shell (kap. 5.3) och sedan hur det kan appliceras på det förevarande fallet med valutakurs-

förluster som uppkommit pga. avyttring av näringsbetingade andelar (kap 5.4). 

5.2 Rule of reason doktrinen  

5.2.1 Bakgrund 

För det fall att en nationell bestämmelse eller åtgärd utgör ett hinder för någon av de 

grundläggande EU-rättsliga friheterna finns möjlighet att rättfärdiga detta hindrande, an-

tingen genom rättfärdigandegrunder som stadgas i fördraget eller genom rättfärdigande en-

ligt Rule of reason doktrinen. Rule of reason doktrinen är ett test som EU-domstolen ge-

nom sin rättspraxis har utvecklat för att kunna bestämma om en nationell bestämmelse, 

vilken har ansetts vara ett hinder mot någon av de grundläggande EU-rättsliga fri- och rät-

tigheterna, går att rättfärdiga. Uppfyller en bestämmelse de kriterier som Rule of reason 

doktrinen uppställer så kan alltså en nationell bestämmelse, som i princip är fördragsstridig, 

ändå godtas av EU-domstolen.160  

Det första spåret av Rule of reason doktrinen återfinns i målet Kraus161 som avgjordes år 

1992 där EU-domstolen stadgade att en hindrande åtgärd kan accepteras med grund i ett 

berättigat syfte som är förenligt med fördraget och berättigat av hänsyn till allmänintres-

                                                
159 Mål C-293/06 Deutsche Shell. 

160 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 350. 

161 Mål C-19/92 Kraus. 
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set.162 I och med Cassis de Dijon163 som avgjordes år 1996 började domstolen sin utformning 

av Rule of reason doktrinen. Efter Cassis de Dijon kom det EU-rättsliga målet Gebhard164 

där domstolen uttalade de fyra kriterier som idag kallas Rule of reason testet.165  

De fyra kriterierna, som ibland också benämns Gebhard-testet, som ska vara uppfyllda för 

att en nationell bestämmelse ska kunna anses vara rättfärdigad är att bestämmelsen166  

1) ska vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt,  

2) ska framstå som motiverade med hänsyn till tvingande allmänintresse,  

3) ska vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas 

genom den och  

4) inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning. 

5.2.2 Hinder 

Den grundläggande definitionen för ett hinder för någon av de EU-rättsliga friheterna är 

att det rör sig om en nationell bestämmelse, eller åtgärd, som innebär att utövandet av en 

eller flera av friheterna förbjuds, hindras eller görs mindre attraktivt att utnyttja den givna 

friheten.167 Generellt krävs det också att de grundläggande fri- och rättigheterna i fördraget 

utnyttjats för att en bestämmelse ska kunna fällas för att vara i strid med EU-rätten genom 

att konstituera ett hinder.168 Med andra ord krävs det alltså att det finns ett gränsöverskri-

dande moment då det annars inte finns någon anledning att utnyttja friheterna. Det betyder 

alltså att fördraget inte skyddar rent inhemska situationer.169 En bestämmelse som utgör ett 

hinder avser alltid en gränsöverskridande situation som särbehandlas negativt i jämförelse 

med en motsvarande rent inhemsk situation.170 I det förevarande fallet uppfyller situationen 

det grundläggande kravet på gränsöverskridande transaktion då det handlar om en avveckl-

ing av ett bolag i en annan medlemsstat än den moderbolaget är etablerad i. 

                                                
162 Ibid, p. 32. 

163 Mål C-120/94 Cassis de Dijon. 

164 Mål C-55/94 Gebhard. 

165 Ibid, p. 37. 

166 Ibid, p. 37. 

167 Se exempelvis mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 28 eller C-55/94 Gebhard, p. 37. 

168 Se exempelvis art. 49 FEUF för etableringsfriheten. 

169 Se t.ex. målen C-107/94 Asscher, p. 32 och C-403/03 Schempp.   

170 Se b.la målen C-141/99, AMID, p. 18, 25 och 32, C-67/08 Block, p. 20, och C-128/08 Damseaux, p.22.   
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Det måste också anses stå klart, med grund i Gebhard fallet, att Rule of reason doktrinen 

kan tillämpas på hinder i form av nationella bestämmelser och nationella restriktioner.171 

Den första av de fyra Gebhard-kriterierna anger att för att Rule of reason doktrinen ska 

kunna ursäkta en hindrande nationell bestämmelse krävs det att den nationella bestämmel-

sen är av en icke-diskriminerande karaktär.172 Motsatsvis innebär det att den nationella be-

stämmelsen inte får vara direkt diskriminerande. Detta finns också stöd för i b.la. målet 

Royal Bank of Scotland173 där EU-domstolen stadgar att direkt diskriminering endast kan ur-

säktas av i fördraget fastslagna rättfärdigandegrunder.174 Dold diskriminering tillsammans 

med bestämmelser som hindrar den fria rörligheten är alltså de slags bestämmelser som kan 

rättfärdigas med grund i Rule of reason doktrinen. Det finns doktrin som argumenterar för 

att doktrinen är tillämplig på indirekt diskriminerande bestämmelser. Detta var fallet i målet 

Bachmann175 där EU-domstolen godtog, en i princip hindrande, nationell bestämmelse med 

grund i ett rättfärdigande enligt Rule of reason doktrinen.176 

När det sedan gäller rättfärdigandegrunder, vilket skulle vara nästa steg i en utredning för 

om en bestämmelse är förenligt med EU-rätten, kommer tillämpliga rättfärdigandegrunder 

att redogöras för i kapitel 5.3.3 där rättfärdigandegrunderna som prövades i Deutsche Shell 

behandlas. 

5.2.3 Proportionalitetstestet 

Det finns relativt lite upplysningar från EU-domstolen när det gäller frågan om proport-

ionalitetstestet. Proportionalitetsprincipen har många innebörder och tillämpningsområden 

men i den här framställningen tas det sikte på det s.k. proportionalitetstestet eller proport-

ionalitetsbedömningen som den också benämns. Proportionalitetstestet är kopplat till det 

fjärde och sista av de fyra kriterierna i Rule of reason doktrinen.177  

 

                                                
171 Se exempelvis mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 

172 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 

173 Mål C-311/97 Royal Bank of Scotland. 

174 Ibid, p. 32. 

175 Mål C-204/90  Bachmann. 

176 Dahlberg, Direct taxation in relation to the freedom of establishment and the free movement of capital, s. 120, gäller hela stycket. 

177 Se kapitel 5.2.2 ovan. 
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Proportionalitetskriteriet definierades i målet Gebhard178 och innebär att den nationella be-

stämmelsen som prövas inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå den mål-

sättning som regeln ska uppfylla.179 En proportionalitetsbedömning utförs endast när en 

bestämmelse ansetts utgöra ett hinder och man funnit att detta hinder kan rättfärdigas.180 

Då ska det prövas om bestämmelsen är proportionerlig i relation till sitt syfte. Frågan man 

ställer sig är alltså sammanfattningsvis om det hade funnits en mindre restriktiv lösning än 

den aktuella bestämmelsen.181  

5.2.4 Sammanfattande kommentarer 

Det som framkommit i kapitlet ovan är att det enligt Rule of reason doktrinen finns en me-

tod för hur man kan utreda om en nationell bestämmelse eller åtgärd står i strid med EU-

rätten. Skulle exempelvis en nationell bestämmelse utgöra ett hinder för någon av de 

grundläggande EU-rättsliga friheterna finns möjlighet att rättfärdiga detta hindrande. Rätt-

färdigandegrunder kan vara fastslagna i fördraget eller genom rättspraxis. De rättfärdigan-

degrunder som är fastslagna i rättspraxis är också de rättfärdigandegrunder utgör rättfärdi-

gande enligt Rule of reason doktrinen. Uppfyller en bestämmelse de kriterier som Rule of 

reason doktrinen uppställer så kan alltså en nationell bestämmelse, som i princip är för-

dragsstridig, ändå godtas av EU-domstolen.  

                                                
178 Mål C-55/94 Gebhard. 

179 Ibid, p. 37. 

180 Ibid, p. 37. 

181 Se exempelvis mål C-55/94 Gebhard, p. 37 och mål C-19/92 Kraus, p. 32. 
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5.3 Målet Deutsche Shell  

5.3.1 Bakgrund  

Deutsche Shell var ett kapitalbolag som hade sitt säte och sin ledning i Tyskland där bola-

get också var skattskyldig för i princip samtliga av bolagets inkomster.182 År 1974 grundades 

ett fast driftsställe i Italien pga. naturgas- och oljefyndigheter som bolaget ville utvinna 

där.183 Under åren 1974-1991 sände Deutsche Shell insatskapital till det italienska driftstäl-

let.184  

Insatskapitalet som överfördes från Deutsche Shell till det italienska fasta driftstället stod i 

tyska mark. När Deutsche Shell sedan överlät alla tillgångar i det fasta driftstället till ett dot-

terbolag i Italien upphörde det fasta driftstället att existera och insatskapitalet återfördes till 

Deutsche Shell i Tyskland. När insatskapitalet återfördes gjordes det i italienska lire och då 

uppstod det en valutakursförlust enligt bolaget.185  

Bolaget hävdade att förlusterna var avdragsgilla medan Finanzamt (tysk motsvarighet till 

Skatteverket) beslutade att inte beakta dessa påstådda förluster vid taxeringen 1992 då Fi-

nanzamt inte ansåg att bolaget lidit någon verklig ekonomiska skada. Finanzamt gjorde gäl-

lande att det negativa penningvärdet endast belastade det fasta driftsställets resultat som vid 

tillfället hade fortsatt varit positivt även om penningvärdets negativa utveckling medräk-

nats.186 

Den EU-domstolen hade att ta ställning till i det här målet var om det tyska avdragsförbu-

det var förenligt med EU-rätten eller om avdragsförbudet stod i strid med antingen etable-

ringsfriheten eller den fria rörligheten för kapital.187  

5.3.2 Hinder 

EU-domstolen bedömde att den tyska avdragsbestämmelsen var ett hinder för etablerings-

friheten pga. att bestämmelsen utesluter avdragsrätt för en valutakursförlust som ett bolag 

med stadgeenligt säte i en medlemsstat lider vid hemtagningen av insatskapital som hade 

                                                
182 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 9, 12. 

183 Ibid, p. 9. 

184 Ibid, p. 9. 

185 Ibid, p. 13-17, gäller hela stycket. 

186 Ibid, p. 17-19, gäller hela stycket. 

187 Ibid, p. 23. 
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tilldelats ett fast driftställe i en annan medlemsstat när den beräknar det inhemska beskatt-

ningsunderlaget.188 Domstolen grundade sin bedömning på att avdragsförbudet ökar den 

ekonomiska risken för bolag med hemvist i en medlemsstat som vill etablera sig i en annan 

medlemsstat genom att bilda ett fast driftsställe för de fall då etableringslandet och hem-

viststaten har olika valutor.189 I en sådan situation måste ett bolag inte enbart hantera alla de 

sedvanliga riskerna som en sådan etablering innebär utan måste även utstå ytterligare en 

risk i form av en skattemässig valutarisk vid tillhandahållandet av insatskapitalet då den inte 

vid händelse av valutaförlust skulle gå att dra av.190 

5.3.3 Rättfärdigandegrunder 

Finanzamt samt den tyska regeringen lämnade som rättfärdigandegrunder, för det fall att 

domstolen skulle se bestämmelsen som hindrande för etableringsfriheten, att bestämmelsen 

för det första är nödvändig för att upprätthålla det nationella skattesystems inre samman-

hang. Dessutom argumenterades det för det andra att bestämmelsen är viktig för fördel-

ningen av beskattningsrätten mellan de två medlemsstaterna.191 De två rättfärdigandegrun-

derna som åberopades i Deutsche Shell ska behandlas och redogöras för i det följande till-

sammans med domstolens utslag vad gäller de åberopade rättfärdigandegrunderna. 

5.3.3.1 Skattesystemets inre sammanhang 

Den första rättfärdigandegrunden innebär i det aktuella målet Deutsche Shell att om valuta-

kursförlusten beaktas i beskattningsunderlaget för bolaget, dvs. Deutsche Shell, i Tyskland 

skulle det leda till att den s.k. beskattningssymmetrin brister. Detta då en korresponderande 

valutakursvinst som skulle kunna uppkomma vid en jämförbar situation inte skulle beskatt-

tas. Detta leder alltså till att det medges avdrag för en valutakursförlust, medan en motsva-

rande valutakursvinst, i en liknande situation, beskattas. Detta skulle då rubba det nationella 

skattesystemets inre sammanhang då det inte längre skulle behålla sin symmetri när det gäl-

ler beskattning kontra avdragsrätt.192   

                                                
188 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 32 

189 Ibid, p. 30. 

190 Ibid, p. 30. 

191 Ibid, p. 33, gäller hela stycket. 

192 Ibid, p. 34, gäller hela stycket. 
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Rättfärdigandegrunden om det nationella skattesystemets inre sammanhang är en av dem 

rättfärdigandegrunder som har accepterats principiellt i praxis från EU-domstolen.193 Det 

mest framstående målet rörande detta rättfärdigande är målet Bachmann194 där domstolen 

tog ställning till om belgiska bestämmelser om pensionsförsäkringar och rätten för en in-

flyttad person att dra av sådana premier stod i strid med den fria rörligheten eller inte.195 

Domstolen slog fast att den belgiska avdragsbestämmelsen utgjorde ett hinder för den fria 

rörligheten för arbetstagare.196  

Hindret accepterades dock av domstolen med grund i rättfärdigandet om skattesystemets 

inre sammanhang.197 Belgien anförde att bestämmelsen, dvs. att Bachmann som begränsat 

skattskyldig inte medgavs avdragsrätt för sina försäkringspremier, berodde på att hans ut-

fallande pensionsförsäkringsersättningar skulle beskattas i Tyskland och inte i Belgien.198 

Detta medan motsvarande inkomst, som i detta fall bestod av pensionsförsökringsutbetal-

ningar, skulle beskattas i Tyskland och lämna Belgien utan beskattningsrätt.199 Detta är ett 

argument som rör den tidigare berörda s.k. beskattningssymmetrin, dvs. för att en kostnad 

ska kunna dras av måste korresponderande inkomst tas upp i samma land. EU-domstolen 

har i en rad rättsfall efter Bachmann fallet prövat om rättfärdigandegrunden om skattesyste-

mets inre sammanhang kan rättfärdiga en i princip hindrande bestämmelse.200 Domstolen 

har under de allra senaste åren accepterat rättfärdigandegrunden i en högre utsträckning än 

tidigare.201  

5.3.3.2 Bevarandet av fördelningen av beskattningsrätten 

Den andra rättfärdigandegrunden bygger på att medlemsstaterna kan fördela beskattnings-

rätten mellan sig genom ensidiga eller bilaterala skatteavtal. Italien och Tyskland har genom 

ett sådant bilateralt skatteavtal undantagit sådana inkomster, som det handlar om i den fö-

revarande situationen, från beskattning i de fall då inkomsten kommer från ett fast drifts-

                                                
193 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 241. 

194 Mål C-204/90 Bachmann. 

195 Ibid, p. 2. 

196 Ibid, p. 11. 

197 Ibid, p. 28. 

198 Ibid, p. 10. 

199 Ibid, p. 10. 

200 Se exempelvis målen C-136/00 Danner och C-80/94 Wielockx. 

201 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 361. 



  

 
44 

ställe i något av de båda medlemsländerna. Därför beaktas inte den förhandenvarande va-

lutakursförlusten för motsvarande valutakursvinst skulle inte beskattas enligt avtalet.202  

Det finns flera rättsfall, förutom det förhandenvarande fallet Deutsche Shell, där frågan om 

bevarandet av fördelningen av beskattningsrätten aktualiserats.203 Ett av dessa är målet X 

Holding204 i vilket domstolen accepterade den aktuella rättfärdigandegrunden.205 Den neder-

ländska bestämmelse som domstolen hade att pröva var en bestämmelse som gav moder-

bolag möjlighet att bilda en skattemässig enhet med sina dotterbolag under vissa förutsätt-

ningar.206 Detta var en fördel för koncernbolagen då det var lättare att förlust- och vinstut-

jämna koncernens resultat och på så sätt påverka beskattningen. EU-domstolen ansåg att 

bestämmelsen var ett hinder för etableringsfriheten då den gav att moderbolag som hade 

dotterbolag i ett annat medlemsland inte fick bilda skattemässig enhet med dessa dotterbo-

lag.207  

Regeln kunde med andra ord endast tillämpas av koncernbolag med rent inhemska förhål-

landen. Trots detta kunde den nederländska regeln alltså ursäktas vilket i huvudsak motive-

rades av domstolen med att moderbolaget i annat fall haft möjlighet att fritt välja i vilket av 

medlemsstaterna dotterbolagens eventuella underskott skulle nyttjas.208 Enligt doktrinen är 

kärnan i rättfärdigandegrunden om bevarandet av fördelningen av beskattningsrätten med-

lemsstaternas rätt att hindra en urholkning av skattebasen. Detta skulle annars ske om bo-

lag har möjlighet att flytta vinster som upparbetats inhemskt utanför medlemsstatens be-

skattningsterritorium.209 De nationella skatterättsliga bestämmelserna ska således förmå att 

säkerställa beskattningen av inkomster sker i en viss medlemsstat vilket är omöjligt om ett 

bolag eller en fysisk person fritt kan välja var inkomsten ska beskattas.210 

 

                                                
202 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 35, gäller hela stycket. 

203 Se exempelvis målen C-446/03 Marks & Spencer och C-182/08 Glaxo. 

204 Mål C-337/08 X Holding. 

205 Ibid, p. 33. 

206 Ibid, p. 5. 

207 Ibid, p. 19 och 24 

208 Ibid, p. 31 f. 

209 Hilling, Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler?, Svensk Skattetidning nr. 9, s. 754-772, 2012, s. 766-767.   

210 Ibid.   
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5.3.3.3 EU-domstolens bedömning avseende rättfärdigandegrunderna 

EU-domstolen förde en extensiv och uttömmande diskussion om de två framförda rättfär-

digandegrunderna. Domstolen kom fram till att de två rättfärdigandegrunder som presente-

rats av Finanzamt och den tyska regeringen inte kunde godtas.211 Domstolen anförde när 

det gäller rättfärdigandegrunden som tar sikte på skattesystemets inre sammanhang att det 

förvisso godtogs som rättfärdigandegrund i b.la. Bachmann212 målet men domstolen erinrade 

om att ”… ett sådant argument för rättfärdigande skall kunna godtas, måste visas att det finns ett direkt 

samband mellan den berörda skattefördelen och kompensationen för denna fördel genom ett visst skatteut-

tag.”213 Därutöver ska, enigt domstolen, också det direkta samband som talas om visas på de 

berörda skattskyldigas nivå genom en strikt överrensstämmelse mellan det som beskattas 

och det som får dras av.214  

När det gäller jämförelsen mellan valutakursförluster respektive vinster betonar domstolen 

i målet att den saknar betydelse då det inte finns ett direkt samband mellan dessa i den för-

handenvarande tyska skattelagstiftningen. För den valutakursförlust som Deutsche Shell li-

dit kunde inte enligt Finanzamt göras avdrag för och det faktum att det rådde avdragsför-

bud kompenserades inte för genom någon form av skattelättnad.215  

Därutöver uttalade domstolen att en medlemsstat inte kan vara tvungen att beakta ett un-

derskott som ett inhemskt bolag har i ett driftställe i en annan medlemsstat enbart av den 

anledningen att ett sådant underskott inte beaktas i den medlemsstat där driftstället är eta-

blerat.216 Med andra ord ska inte etableringsfriheten tolkas att innebära att medlemsstaterna 

ska behöva anpassa sina beskattningssystem efter andra medlemsstaters skattelagstiftning 

för att i alla lägen undvika att eventuella olikheter leder till mer eller mindre förmånliga 

skatteregler för sina inhemska fysiska och juridiska personer.217 

När det sedan gäller den för målet aktuella tyska bestämmelsen, vilken innebar en skatte-

mässig nackdel för Deutsche Shell när bolaget skulle ta hem sitt insatskapital från sitt drifts-

                                                
211 Ibid, p. 36. 

212 Mål C-204/90 Bachmann, p. 28. 

213 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 37-38. 

214 Ibid, p. 39. 

215 Ibid, p. 40, gäller hela stycket. 

216 Ibid, p. 42. 

217 Ibid, p. 43. 
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ställe i Italien, avser den en rörelserelaterad kostnad som endast tyska Finanzamt har möj-

lighet att fästa avseende vid. Det fanns ett bilateralt skattevatal mellan Tyskland och Italien 

innehållande skyldigheter för de båda medlemsländerna att fastställa de inkomster som kan 

härledas till det fasta driftsstället. Trots det kunde inte EU-domstolen acceptera att en med-

lemsstat, i det här fallet Tyskland, nekar avdrag för en valutakursförlust vid fastställandet av 

beskattningsunderlaget för huvudbolaget, dvs. Deutsche Shell, då den till sin art är sådan att 

valutakursförlusten inte kan drabba det fast driftsstället. Detta följer naturligt av att det är 

endast för Deutsche Shell som problematiken med valutakursförluster kan uppkomma i 

samband med investeringskapital då bolaget är huvudbolag och därmed är det enda bolaget 

som, i den här situationen, kan skicka investeringskapital till det fasta driftsstället i Italien 

och inte tvärt om. Den här typen av problematik kan med andra ord aldrig drabba ett fast 

driftsställe.218 

Sammanfattningsvis ansåg alltså EU-domstolen att den tyska bestämmelsen inte kunde 

rättfärdigas varken med grund i det tyska skattesystemets inre sammanhang eller med 

grund i fördelningen av beskattningsrätten mellan de aktuella medlemsstaterna. Således 

stod den tyska avdragsbestämmelsen i strid med EU-rätten då den hindrade etableringsfri-

heten och detta hindrande inte kunde rättfärdigas.219 

Då EU-domstolen slog fast att det tyska avdragsförbudet, vilket gäller valutakursförluster 

som uppstår vid hemtagning av insatskapital ett bolag haft i ett fast driftställe i en annan 

medlemsstat, utgjorde ett hinder för etableringsfriheten och det inte fanns något rättfärdi-

gande blir det inte i det här fallet aktuellt med en bedömning av proportionaliteten. En 

proportionalitetsbedömning utförs endast när en bestämmelse ansetts utgöra ett hinder och 

man funnit att detta hinder kan rättfärdigas.  

5.3.4 Om målets applicerbarhet på den förevarande situationen 

I förhandsbeskedet220 från SRN som behandlade frågan om valutakursförluster vid avytt-

ring av näringsbetingade andelar åberopade den sökande X AB att Deutsche Shell målet 

skulle tyda på att en bestämmelse, likt det aktuella avdragsförbudet i 25a kapitlet IL, inte 

skulle vara förenligt med EU-rätten. SRN avvisade detta och motiverar sin ståndpunkt med 

                                                
218 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 44. 

219 Ibid, p. 45. 

220 Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 18 mars 2013, dnr 119-11/D, s. 2. 
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att den negativa skatteeffekten i Deutsche Shell målet kunde härledas till det tyska skattesy-

stemet medan de negativa skattekonsekvenserna i det förhandenvarande fallet inte kan an-

ses orsakats av det svenska skattesystemet. Ståndpunkten i fråga är för mig svårbegriplig.  

Likheten mellan den situationen framställningen har att behandla och Deutsche Shell anser 

jag är övertygande. Båda situationerna avser bolag som valt att utnyttja sin etableringsfrihet. 

I det ena fallet startar ett svenskt bolag ett dotterbolag i Storbritannien och i andra fallet 

bildar ett tyskt bolag ett fast driftsställe i Italien.221 När de båda bolagen sedan ska lägga ned 

respektive avyttra sin filial respektive sitt dotterbolag lider de båda en valutakursförlust på 

grund av negativ valutakursutveckling i etableringslandet i jämförelse med valutan i hem-

viststaten. Valutakursförlusten kan alltså inte dras av pga. en skatteregel som stadgar om 

avdragsförbud.222 SRN menar att i fallet med Deutsche Shell orsakar tysk beskattningsrätt 

denna skattemässiga negativa konsekvens medans det i det här fallet inte kan ha orsakats av 

svensk beskattningsrätt.223 Ett annat sätt att se på det är de negativa konsekvenser som 

framkommer i båda fallen är effekter av de inhemska skatteregler som nekar avdragsrätt för 

den typen av valutakursförluster som det handlar om. Jag kan inte se den skillnad nämnden 

lyfter fram i sitt förhandsbesked. Enligt min tolkning rör det sig både inom svensk och tysk 

rätt om avdragsförbud med grund i principen om beskattningssymmetri dvs. ländernas vilja 

att undanröja kedjebeskattning genom att skattebefria en vinst/inkomst men motsatsvis 

inte medge avdrag för den korresponderande förlusten/kostnad. Enligt min mening är gra-

den av överrensstämmelse mellan det förevarande förhållandet och Deutsche Shell att målet 

kan användas för ledning och kan läggas till grund för den vidare analys av frågan som fö-

retas i resterande del av femte kapitlet. 

5.3.5 Sammanfattande kommentarer 

Sammantaget bedömde EU-domstolen att det tyska avdragsförbudet för valutakursförlus-

ter stod i strid med EU-rätten. Avdragsförbudet träffade bolaget när det led en valutakurs-

förlust som uppkom när det tyska bolaget skulle ta hem insatskapital man tidigare placerat i 

sitt fasta driftsställe i Italien. Detta för att ett avdragsförbud av den typen utgör ett hinder 

mot etableringsfriheten pga. att avdragsförbudet ökar den ekonomiska risken för bolag 

                                                
221 SRN:s förhandsbesked från den 18 mars 2013, s. 1 jämte mål C- 293/06 Deutsche Shell, p. 9. 

222 25a kap. 5 § 2st. IL vad gäller svensk rätt och 2 a § tredje stycket i lagen om inkomstskatt (Einkommensteuergesetz, 
nedan kallad EStG) av den 7 september 1990 (BGBl. 1990 I, s. 1898) och 3 c § första stycket EStG när det gäller tysk 
rätt. 

223 SRN:s förhandsbesked från den 18 mars 2013, s. 5. 
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med hemvist i en medlemsstat som vill etablera sig i en annan medlemsstat genom att bilda 

ett fast driftsställe för de fall då etableringslandet och hemviststaten har olika valutor. Det 

innebar alltså att lagstiftningen gjorde det mindre attraktivt att etablera ett fast driftsställe i 

en annan medlemsstat. Tyskland och tyska skattemyndigheten Finanzamt åberopade två 

rättfärdigandegrunder vilka bestod i bevarandet av skattesystemets inre sammanhang och 

bevarandet av fördelningen av beskattningsrätten. EU-domstolen slog fast att ingen av de 

två åberopade rättfärdigandegrunderna kunde ursäkta det konstaterade hindret.   

Därutöver analyserades tillämpligheten av Deutsche Shell fallet när det gäller den situation 

som uppsatsen har att utreda, dvs. förhållandet i förhandsbeskedet från SRN som avser det 

svenska avdragsförbudet för valutakursförluster som uppkommit pga. avyttring av närings-

betingade andelar i ett utländskt dotterbolag. Utfallet av analysen i kapitel 5.3.4 är att de 

båda förhållandena har flera gemensamma nämnare vilket gav slutsatsen att målet Deutsche 

Shell är tillämpligt och kan läggas till grund för den vidare analysen i kapitel fem.  

5.4 Analys av den skattemässiga hanteringen av valutakursför-
luster i ljuset av målet Deutsche Shell 

5.4.1 Bakgrund 

Den bestämmelse uppsatsen har att behandla rör en bestämmelse om avdragsförbud vilken 

återfinns i 25 kap. 5§ IL. En av situationerna som avdragsförbudet träffar är den som upp-

står när en valutakursförlust uppkommer då ett svenskt moderbolag avvecklar ett brittiskt 

dotterbolag i vilket man innehade näringsbetingade andelar. Situationen är baserad på fallet 

i SRN:s förhandsbesked som redogjorts för i uppsatsens tidigare kapitel och där SRN kom 

fram till att situationen omsluts av den fria rörligheten för kapital och att den svenska av-

dragsbestämmelsen inte är ett hinder för EU-rätten.224 

5.4.2 Hinder 

Först ska det, i föregående kapitel nämnda, avdragsförbudet analyseras för att se om det 

konstituerar ett hinder för den fria rörligheten. Sedan innan har det bedömts att situationen 

rör etableringsfriheten och inte den fria rörligheten för kapital som SRN kom fram till i sitt 

förhandsbesked.225 Det första kriteriet att pröva för att utröna om en bestämmelse utgör ett 

hinder är om det rör sig om en gränsöverskridande situation eller om det rör sig om ett rent 

                                                
224 Se kap. 3.2 ovan. 

225 Se kap. 4.5-6 ovan. 
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inhemskt förhållande.226 I sammanhanget kan det konstateras att bestämmelsen uppfyller 

detta då situationen omsluter en avveckling av ett dotterbolag i en annan medlemsstat än 

den moderbolaget är etablerad i. Därför kan därför inte anses röra sig om ett rent internt 

förhållande.  

Dahlberg anför i egenskap av skiljaktig i det behandlade förhandsbeskedet att Deutsche Shell 

är applicerbart på det förevarande fallet med valutakursförlust vid avyttring av näringsbe-

tingade andelar vilket ligger i linje med det som påvisats i den här framställningen.227 I målet 

Deutsche Shell konstaterade EU-domstolen att det förelåg ett hinder mot etableringsfriheten 

pga. att den nationella lagstiftningen ledde till att den ekonomiska risken för ett bolag som 

har hemvist i ett medlemsland och etablerar sig i ett land annat med den typen av avdrags-

förbud om de båda länderna har olika valutor.228 Det här argumentet kan appliceras på den 

förhandenvarande situationen då den omfattar ett avdragsförbud som likt det i Deutsche 

Shell drabbar dem som väljer att etbalera en filial, ett dotterbolag eller liknande i ett annat 

medlemsland där man inte har samma valuta. Att ett land har ett avdragsförbud likt den i 

25a kap. 5 § IL måste anses innebära att ett bolag som innehar näringsbetingade andelar i 

ett utländskt dotterbolag står en högre risk vid avyttring av dina andelar där det uppstår en 

valutakurs som inte kan dras av i hemvistaten.   

Sammanfattningsvis anser jag, med grund i diskussionen ovan, att avdragsförbudet i 25a 

kap. 5 § IL utgör ett hinder för den fördragsstadgade etableringsfriheten i art. 49 FEUF. 

Detta då avdragsbestämmelsen gör det mindre attraktivt att etablera ett dotterbolag i en 

annan medlemsstat med olika valuta då det inte är säkert att moderbolaget kan dra av en 

eventuell valutakursförlust om det avyttrar sina näringsbetingade andelar i det utländska bo-

laget. I nästkommande kapitel ska det analyseras om detta hinder mot etableringsfriheten 

kan justificeras eller inte. 

5.4.3 Rättfärdigande 

Som EU-domstolen uttalade i målet Deutsche Shell utgör samtliga nationella bestämmelser, 

som gör en etablering mindre attraktiv eller som direkt hindrar en etablering, ett hinder för 

den fördragsstadgade fria rörligheten.229 Sådana hinder kan dock i vissa fall rättfärdigas vil-

                                                
226 Se kap. 5.2.2 ovan. 

227 SRN:s förhandsbesked från den 18 mars 2013, s. 6. 

228 Se kap. 5.3.2 för att se hela diskussionen. 

229 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 28. 
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ket har redogjorts för ovan i kapitel 5.2.3. De rättfärdigandegrunder som kan tänkas åbero-

pas här är upprätthållandet av skattessystemets inre sammanhang och skyddet av fördel-

ningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna vilket baseras på att det är dessa som 

prövas i målet Deutsche Shell som fungerar som ledning i analysen av kärnfrågan om valuta-

kursförluster pga. avyttring av näringsbetingade andelar.230 Det ska härefter prövas om nå-

got av dessa rättfärdiganden kan ursäkta det hinder för etableringsfriheten som föreligger 

enligt min mening i det förevarande fallet med avdragsförbudet i 25a kap. 5 § IL i relation 

till valutakursförluster vid avyttring av näringsbetingade andelar.  

5.4.3.1 Upprätthållandet av skattesystemet inre sammanhang 

När det gäller rättfärdigandegrunden som tar sikte på upprätthållandet av skattesystemet 

inre sammanhang har det prövats i ett antal fall i EU-domstolen och ett av dessa är målet 

Deutsche Shell som är vägledande för denna analys.231 I Deutsche Shell ansåg domstolen att 

hindret inte kunde rättfärdigas med grund i upprätthållandet av ett medlemslands skatte-

systems inte sammanhang pga. att det inte enligt domstolens åsikt fanns ett direkt samband 

mellan den berörda skattefördelen och kompensationen för denna fördel genom ett visst 

skatteuttag i det fallet. Detta krav om direkt koppling uttalades i målet Bachmann där dom-

stolen accepterade rättfärdigandegrunden om skattesystemets inre sammanhang.232 Gäl-

lande kravet på en direkt koppling mellan en skattefördel och ett skatteuttag ger också, en-

ligt samma mål, att valutakursförluster inte kan jämföras på det viset. För när det gäller 

jämförelsen mellan valutakursförluster och valutakursvinster saknas det, enligt EU-

domstolen, direkt samband i vart fall i den mening som avses i den rättspraxis som stadgar 

om den direkta kopplingen mellan dessa vinster och förluster.233 I Deutsche Shell domen var 

situationen sådan att valutakursförlusten inte beaktades vid uträkningen av det beskatt-

ningsbara underlaget och detta kompenserades inte för på annat sätt varken i Tyskland där 

bolaget hade sitt säte eller i Italien där det fasta driftsstället var beläget.234 

Mot bakgrund av det ovan anförda är det svårt att se någon betydande skillnad mellan den 

situationen och den aktuella situationen med valutakursförluster pga. avyttring av närings-

betingade andelar i ett utländskt dotterbolag. I Deutsche Shell accepterades inte denna rätt-
                                                
230 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 33. 

231 Ibid. 

232 Mål C-204/90 Bachmann, p. 21. 

233 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 40  jämte ex. mål C-204/90 Bachmann, p. 28. 

234 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 40. 
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färdigandegrund och det är tvivelsamt om det skulle göra det i det förevarande fallet. Det 

som enligt min mening talar emot är just att den direkta kopplingen mellan en skattefördel 

och ett skatteuttag har klargjorts av EU-domstolen och det står klart att en sådan direkt 

koppling som krävs för att rättfärdigandegrunden ska kunna accepteras inte enligt domsto-

len föreligger när det kommer till valutakursförluster. Det ger således att en direkt koppling 

inte heller kan föreligga här då den aktuella situationen omsluter valutakursförluster.  

I det överklagade förhandsbeskedet från SRN är Dahlberg skiljaktig och menar att avdrags-

förbudet i 25a kap. 5 § IL är ett hinder men att det går att rättfärdigas med hjälp av den 

diskuterade rättfärdigandegrunden. Dahlbergs ståndpunkt är att den domstolen uttalade om 

att valutakursförluster och vinster inte kan uppfylla kravet på direkt koppling inte kan ap-

pliceras här. Detta då han anser att svensk skattelagstiftning är symmetrisk i behandlingen 

av valutakursförluster då motsvarande valutakursvinst är skattebefriad.235 Enligt min me-

ning faller det argumentet på att det även i Deutsche Shell förelåg en beskattningssymmetri i 

det tyska skattesystemet och att det inte räcker för att rättfärdiga ett hinder för etablerings-

friheten då det uttalats av EU-domstolen att valutakursförluster de facto inte kan inneha 

den direkta koppling som är ett krav för att kunna ursäkta ett hinder enligt den diskuterade 

rättfärdigandegrunden.  

Även de skiljaktiga Warkell och Hellenius i det ifrågavarande förhandsbeskedet från SRN 

ansåg att avdragsförbudet i 25a kapitlet utgjorde ett hinder och att rättfärdigandegrunden 

om skattesystemets inre sammanhang inte kunde ursäkta detta hinder. Detta baserades på 

Deutsche Shell domen och punkterna som omnämner den direkta kopplingen mellan en skat-

tefördel och ett skatteuttag och att en valutakursförlust inte kan anses ha den direkta kopp-

lingen som domstolen talar om.236 Sammantaget anser jag att det skulle, i en prövning i EU-

domstolen, vara svårt att argumentera för en sådan justificering när domstolen tydligt utta-

lat att det inte finns en sådan koppling när det gäller valutakursförluster.    

5.4.3.2 Skyddet av fördelningen av beskattningsrätten 

När det gäller rättfärdigandegrunden om skyddet av fördelningen av beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna har det också prövats i det för analysen vägledande målet Deutsche 

Shell.237 I målet understryker EU-domstolen att medlemsländernas behörighet på den di-

                                                
235 SRNs förhandsbesked från den 18 mars 2013, s. 6 f. 

236 SRNs förhandsbesked från den 18 mars 2013, s. 7 jämte mål C- 293/06 Deutsche Shell p. 37-39 . 

237 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 41 ff. 



  

 
52 

rekta beskattningens område ger att de inte är skyldiga att beakta underkott i ett fast drift-

ställe som ett inhemskt bolag har i ett annat medlemsland med argumentet att underskottet 

annars inte skulle beaktas i det land där det fasta driftsstället är lokaliserat.238 Däremot träf-

fade inte detta Tyskland i det här fallet då det enligt domstolen här rörde sig om rörelserela-

terade kostnader som inte kan drabba det fasta driftsstället utan alltid ska belasta den hu-

vudsakliga etableringen som i det här fallet fanns i Tyskland.239 Så med andra ord kunde 

inte Tyskland utesluta den rörelserelaterade kostnaden som valutakursförlusten utgjorde i 

det fallet när beskattningsunderlaget skulle fastställas pga. att det endast är den tyska 

skattemyndigheten som kunde beakta kostnaden då den aldrig kan belasta ett fast drifts-

ställe i ett annat medlemsland.  

För att applicera utkomsten av Deutsche Shell på den ifrågavarande situationen handlar det 

också i fallet med X AB och Y Ltd. om en valutakursförlust som inte kan tas hänsyn till 

någon annanstans då den huvudsakliga etableringen, dvs. moderbolaget i Sverige inte kan 

lägga kostnaden som valutakursförlusten utgör på det brittiska dotterbolaget då det rör sig 

omkostnader som endast är hänförligt till det svenska moderbolaget då det som valuta-

kursutlöste förlusten var en avyttring av de näringsbetingade andelarna i dotterbolaget. En 

förenklad förklaring till att valutakursförlusten uppkom är att det svenska moderbolaget 

hade betalat för andelar i det brittiska dotterbolaget, genom nyemission, i svenska kronor 

som gav andelar värderade i amerikanska dollar och när sedan den svenska kronan värderas 

lägre i jämförelse med amerikanska dollar vid avyttringstillfället uppstår en valutakursför-

lust.240 Det är snarlikt den situation som förelåg i Deutsche Shell där man hämtade hem in-

satskapital som man sänt i tyska mark från sitt fasta italienska driftställe i italienska lire vil-

ket gav en valutakursförlust. Därför anser jag att det med den grunden är troligt att det 

också i detta fall kan bedömas av EU-domstolen att det rör sig om en kostnad kopplad till 

den huvudsakliga etableringen i Sverige och att det är kostnader som inte kan belasta det 

dåvarande dotterbolagets beskattningsunderlag. Den uppfattningen leder till slutsatsen att 

det förhandenvarande rättfärdigandet inte är applicerbart i det här fallet. 

                                                
238 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 42. 

239 Ibid, p. 44. 

240 SRNs förhandsbesked från den 18 mars 2013, s. 2. 
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5.4.3.3 Övriga tillämpliga rättfärdigandegrunder 

De rättfärdigandegrunder som ovan behandlats är utvalda pga. att de åberopades i det väg-

ledande fallet Deutsche Shell. Frågan är dock om det finns fler möjliga rättfärdigandegrunder 

som skulle kunna rättfärdiga avdragsförbudet i 25a kap. 5 § IL. Det finns många olika rätt-

färdigandegrunder enligt Rule of reason doktrinen med två av de vanligare grunderna är 

förhindrande av skatteflykt och effektiv skattekontroll.  

När det gäller rättfärdigandegrunden att förhindra skatteflykt är det en av de vanligare 

grunderna som åberopas av medlemsstaterna. EU-domstolen har dock varit något ovillig 

att acceptera bestämmelser som grundas i behovet av att hindra skatteplanering, i vart fall i 

äldre praxis.241 I målet Cadbury Schweppes 242 definieras rekvisiten för att rättfärdigande med 

grund i motverkan av skatteflykt ska kunna nyttjas. EU-domstolen ställer kumulativa krav 

på att (1) den nationella bestämmelsen eller lagstiftningen enbart träffar konstlade skatte-

upplägg som saknar ekonomiska motiv utan skapar i syfte att kringgå beskattning som 

normalt sett ska betalas i den aktuella medlemsstaten, 243 (2) därutöver räcker inte med att 

det de facto föreligger ett konstlat skatteupplägg utan det ska även finnas en avsikt att und-

vika beskattning och att vinna en skattemässig fördel,244 (3) det ska också av medlemssta-

tens visas att etableringen i den andra medlemsstaten inte utgör någon verklig etablering 

som har en verklig ekonomisk verksamhet, detta skulle enligt domstolen kunna bevisas ge-

nom att exempelvis påvisa brist på kontor, personal och utrustning.245  

Det ovan angivna ger att rättfärdigandegrunden inte kan appliceras i det förevarande fallet 

med valutakursförluster som uppkommit pga. avyttring av näringsbetingade andelar. Det 

följer av att de kumulativa rekvisiten inte är uppfyllda. Då samtliga rekvisit måste vara upp-

fyllda för att rättfärdigandegrunden ska kunna tillämpas räcker det med att konstatera att si-

tuationen inte kan uppfylla det första rekvisitet. Rekvisitet ger för handen att det aktuella 

avdragsförbudet i 25a kapitlet enbart får träffa rent konstlade skatteupplägg som saknar 

ekonomiska motiv utan skapar i syfte att kringgå beskattning som normalt sett ska betalas i 

den aktuella medlemsstaten för att kunna uppfylla kravet. Således kan inte rättfärdigandet 

om förhindrande av skatteflykt appliceras på den givna situationen. 
                                                
241 Helminen, EU Tax Law – Direct Taxation, 1 uppl., IBFD, 2009, s. 116. 

242 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes. 

243 Ibid, p. 55. 

244 Ibid, p. 63. 

245 Ibid, p. 64, 66 f. 
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Den andra rättfärdigandegrunden handlar om att upprätthålla en effektiv skattekontroll i en 

medlemsstat. Genom målet Futura Participations246 accepterades rättfärdigandegrunden effek-

tiv skattekontroll av EU-domstolen.247 Målet handlade om ett franskt bolag med filial i 

Luxemburg. Filialen redovisade underskott och detta underskott ville bolaget utnyttja under 

nästkommande beskattningsår.248 För att bolaget skulle få göra så enligt luxemburgsk skat-

telagstiftning krävdes att två rekvisit var uppfyllda. Dels skulle underskottet skulle vara hän-

förligt till förvärvandet av inkomst som beskattas i Luxemburg och dels kvädes det att filia-

len hade en bokföring som korrelerade med luxemburgska bokföringsregler.249  

EU-domstolen fann att det andra kravet, på bokföring enligt luxemburgska bokföringsreg-

ler, var ett hinder för etableringsfriheten pga. att bestämmelsen gav effekten att bolaget var 

tvungna att hålla bokföringar enligt både fransk och Luxemburgs bokföringslag.250 Detta 

hinder ursäktades dock med grund i argumentet om effektiv skattekontroll då det annars 

skulle vara svårt för landets skattemyndighet att kontrollera transaktionerna.251 Domstolen 

har härefter prövat rättfärdigandegrunden i en rad fall men inte funnit något fall där grun-

den kunnat ursäkta en i princip hindrande nationell bestämmelser.252 

Gällande det förevarande fallet vilket framställningen syftar till att utreda är det en rimlig 

bedömning att inte heller det här rättfärdigandet skulle accepteras av EU-domstolen då det 

i förarbetena till inkomstskattelagen anges andra motiv till avdragsförbudet än just att upp-

rätthålla en effektiv skattekontroll. Motivet till avdragsförbudet i 25a kap. 5 § IL är istället 

att förhindra att bolagsvinster blir oavsiktligt kedjebeskattade, dvs. beskattade i flera led.253 

Således är bedömningen att avdragsförbudet inte heller genom rättfärdigandegrunden om 

effektiv skattekontroll kan ursäktas.  

 

 

                                                
246 Mål C-250/95 Futura Participitaions. 

247 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 245. 

248 Mål C-250/95 Futura Participitaions, p. 1 och 10. 

249 Ibid, p. 9. 

250 Ibid, p. 26. 

251 Ibid, p. 31 f. 

252 Se exempelvis mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 43. 

253 Prop. 2002/03:96, s. 69.  
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5.4.4 Sammanfattande kommentar 

Sammantaget leder den ovan anförda analysen till att det svenska avdragsförbudet i 25a 

kap. 5 § IL troligtvis är oförenligt med EU-rätten då avdragsförbudet bedöms utgöra ett 

hinder för etableringsfriheten vilket inte går att ursäkta enligt någon av de ovan prövade 

rättfärdigandegrunderna. Då analysen gav för handen att hindret för etableringsfriheten inte 

kunde rättfärdigas är det alltså inte nödvändigt att pröva om bestämmelsen är proportioner-

lig eller inte.254 

                                                
254 Se kap. 5.2.4 ovan. 
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6 Slutsats 
I och med kravet på svensk rätt att följa EU-rätten är frågan om avdragsförbudet i 25a kap-

itlet utgör ett hinder för den fria rörligheten. I framställningen diskuteras om etableringsfri-

heten eller den fria rörligheten för kapital är primärt applicerbart på förhållandet och dessu-

tom diskuteras hur de olika friheterna ska hanteras om två eller flera är tillämpliga på 

samma situation. Utredningen visade att friheterna kan parallellexistera och att ingen av fri-

heterna är lex specialis. Fördraget ger dock ingen klar ledning när det gäller den specifika si-

tuationen utan EU-domstolen har slagit fast att den frihet som ska prövas först ska be-

stämmas genom att se till ändamålet med den aktuella bestämmelsen eller lagstiftningen. 

Och i det här specifika fallet ska ändamålet bestämmas utifrån om bestämmelsen endast 

tillämpas på innehav av andelar som ger bestämmande inflytande över bolagets ledning och 

verksamhet, då rör det sig etableringsfrihet, eller om bestämmelsen endast träffar andelar 

som innehas i kapitalplaceringssyfte, då ska den fria kapitalrörelsen prövas först.   

Då situationen rör ett innehav som först hade karaktären av bestämmande inflytande för 

att sedan avyttras så att det bestämmande inflytandet upphörde gör läget svårbedömt. Min 

slutsats i den här delen är trots det att avdragsförbudet i 25a kapitlet bör prövas mot etable-

ringsfriheten först då innehavet sedan det aktuella bolaget bildade det brittiska dotterbola-

get innebar ett bestämmande inflytande och att det endast var som ett steg i en avveckling 

som det svenska moderbolaget avyttrade andelarna till sitt eget moderbolag för att sedan 

helt avsluta verksamheten. Men det återstår att se hur EU-domstolen tokar tidsperspektivet 

i den här frågan. 

Analysen företas med grund i det EU-rättsliga målet Deutsche Shell som också behandlade 

frågan om avdrag vid valutakursförluster. I kapitel fyra och fem ovan bedömer jag att det 

svenska avdragsförbudet i 25a kap. 5 § IL står i strid med EU-rätten då bestämmelsen ut-

gör ett hinder för etableringsfriheten när det kommer till valutakursförluster pga. avyttring-

ar av näringsbetingade andelar. Avdragsförbudet utgör ett hinder enligt min bedömning då 

avdragsbestämmelsen gör det mindre attraktivt för bolag att etablera en sekundär etablering 

i ett annat medlemsland med annan typ av valuta då en eventuell valutakursförlust inte 

skulle medges avdrag för. Detta hinder kan inte, enligt min bedömning, rättfärdigas varken 

med grund i upprätthållandet av skattesystemets inre sammanhang, skydd av fördelningen 

av beskattningsrätten, upprätthållandet av skattekontrollen i ett land eller med grund i för-

hindrande av skatteflykt. 
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