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Abstract 
This is an essay in tax law with EU-law orientation. The purpose is to investigate if the 

Swedish rules regarding group relief in chapter 35 IL should be tried against the free 

movement for capital within the EU. If this is the case, whether the chapter 35 2 a § IL is a 

restriction. 

 

Group relief is allowed between Swedish companies or a Swedish company and a foreign 

company within the EES-area, provided that they are liable to pay tax in Sweden. EU de-

mands that domestic companies and foreign companies are treated with the same condi-

tions. 

 

The EU-court has considered if the rules regarding group relief should be tried against the 

free movement of capital or the freedom of establishment. The court has confirmed that it 

should be tried against the freedom of establishment, since group relief is seen as a se-

quence of exercising the freedom of establishment. 

 

To examine if group relief should be tested against the free movement of capital we exam-

ined if group relief is in fact a capital movement. We consider group relief to be a capital 

movement, both because of the definition given in appendix 1 to directive 88/361/EEG 

and because of court cases. We also examined what establishment and the freedom of es-

tablishment involve. By doing this we think that group relief has a stronger connection to 

the free movement of capital and should therefore be tested against that freedom. Fur-

thermore, testing group relief against the freedom of establishment results in problems 

since the freedom of capital also concerns third country. Because of this problem and the 

fact that we think that group relief has closer connection to free movement of capital we 

think that group relief should be tested against that freedom. We think chapter 35 2 a § IL 



 

 

is a restriction since it gives foreign companies a disadvantage, however this restriction can 

be vindicated in the light of previous EU-court cases. 
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Sammanfattning 

Detta är en uppsats i skatterätt med inriktning på EU-rätt. Syftet är att undersöka om de 

svenska reglerna om koncernbidrag i 35 kap IL bör prövas mot den fria rörligheten för ka-

pital art. 63 FEUF och om så är fallet om 35 kap 2 a § IL utgör en inskränkning.  

 

Koncernbidrag får ske mellan svenska bolag eller mellan ett svenskt bolag och ett utländskt 

bolag inom EES-området, förutsatt att de är skattskyldiga i Sverige. EU har ställt upp krav 

på att inhemska och utländska bolag ska behandlas på samma villkor. 

 

EU-domstolen har tagit ställning till om regler om koncernbidrag ska prövas mot den fria 

rörligheten för kapital eller etablering. Det har fastställts att regler för koncernbidrag ska 

prövas mot den fria etableringsrätten. Detta på grund av att koncernbidraget anses vara en 

följd av utövandet av etableringsrätten. 

 

För att fastställa om de svenska reglerna om koncernbidrag bör prövas mot den fria rörlig-

heten för kapital undersöker vi om koncernbidrag utgör en kapitalrörelse. Vi anser att kon-

cernbidraget är en kapitalrörelse, både utifrån definitionen i bilaga 1 till direktiv 

88/361/EEG och utifrån rättsfall. Vi har sett till vad etablering och den fria etableringsrät-

ten innebär. Utifrån detta anser vi att koncernbidraget har en starkare anknytning till den 

fria rörigheten för kapital och bör därmed prövas mot den friheten. Prövning av koncern-

bidraget mot den fria etableringsrätten leder till problem då den fria rörligheten för kapital 

omfattar tredje land. Mot bakgrund av detta problem samt att vi anser att koncernbidraget 

har en starkare anknytning till den fria rörligheten för kapital anser vi att koncernbidraget 

ska prövas mot denna. Vi anser att 35 kap 2 a § IL är en inskränkning då regeln särbehand-



 

 

lar utländska bolag på ett negativt sätt, dock anser vi att inskränkningen kan vara rättfärdi-

gad mot bakgrund av tidigare domar i EU-domstolen. 

  



 

 

 

Förord 
 

Detta är en kandidatuppsats i skatterätt och EU-rätt skriven på Internationella handelshög-

skolan i Jönköping. Den är skriven som ett avslutande moment efter tre års studier på Af-

färsjuridiska programmet. 

 

I uppsatsen har vi gemensamt huvudansvar för inledningskapitlet såväl som för analysen 

och slutsatsen. Camilla Nordström svarar för kap 2, avsnitt 3.5-3.6, 4.3-4.4 och 4.7 och So-

fia Nilsson svarar för avsnitt 3.1-3.4, 4.1-4.2 och 4.5-4.6. 

 

Vi vill tacka vår handledare Peter Krohn för konstruktiv kritik och feedback genom arbe-

tets gång. Vi vill även tacka vår examinator Björn Westberg som varit delaktig i att ge feed-

back på arbetet. Slutligen vill vi tacka deltagarna i vår seminariegrupp Filippa Håkansson, 

Therese Nilsson och Martin Tyréus.  

 

Sofia Nilsson       Camilla Nordström 
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1Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
I Sverige beskattas inte en koncern som en helhet, istället beskattas varje bolag för sig. För 

att uppnå skatteneutralitet mellan koncerner och enskilda bolag finns koncernbidraget. Ne-

utraliteten uppnås genom att en koncern kan resultatutjämna mellan sina bolag. Koncern-

bidrag är en transaktion som får göras mellan bolag inom samma koncern. En förutsättning 

för att transaktionen ska få ske är att bolagen uppfyller de krav som följer av 35 kap IL. Bi-

draget är avdragsgillt för givaren och skattepliktigt för mottagaren.1 För att få utnyttja kon-

cernbidraget krävs att givaren och mottagaren är svenska bolag. Med svenska bolag likställs 

utländska bolag hemmahörande i EES-området förutsatt att mottagaren är skattskyldig i 

Sverige.2 I EES-området ingår EFTA-länderna3 och EU:s medlemsstater.4 

 

Sverige är medlem i EU och måste förhålla sig till de regler som EU har satt upp rörande 

den inre marknaden.5 Den inre marknaden innefattar den fria rörligheten för varor, tjänster 

och etableringar, personer och kapital. Detta innebär att det inom EES-området inte får 

finnas tullar, avgifter, diskriminering eller andra typer av hinder som motverkar dessa fri-

heter.6 Den fria rörligheten för kapital i art. 63 FEUF förbjuder restriktioner rörande betal-

ningar och kapitalrörelse mellan medlemsstaterna och medlemsstaterna och tredje land.7 

Detta innebär att såväl fysiska som juridiska personer fritt kan bestämma var deras kapital 

ska placeras och investeras.8 Under vissa omständigheter kan en restriktion mot den fria 

rörligheten för kapital vara rättfärdigad.9  

 

                                                
1 Prop. 2009/10:194, Koncernavdrag i vissa fall, s.1. 

2 35 kap 2 a § Inkomstskattlagen (1999:1229). 2 35 kap 2 a § Inkomstskattlagen (1999:1229). 

3 Norge, Island och Liechtenstien. 

4 Bernitz Ulf och Kjellberg Anders, Europarättens grunder, 5 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 250. 

5 Dahlberg Mattias, Internationell beskattning, 4 uppl., Författaren Studentlitteratur, Lund, 2007 och 2014, s. 345-
346. 

6 Bernitz Ulf, Europarättens grunder s. 264-267. 

7 Art. 63 FEUF. 

8 Bernitz Ulf, Europarättens grunder, s. 344. 

9 Art. 65 FEUF. 
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Kan den begränsning som finns i reglerna för att lämna koncernbidrag anses strida mot den 

fria rörligheten för kapital? Det krav på skattskyldighet i Sverige som uppställs för att före-

tag ska få lämna ett avdragsgillt koncernbidrag kan bedömas utgöra en restriktion mot be-

talningar och kapitalrörelse över landsgränserna.  

1.2 Syfte  
Uppsatsens syfte är att utreda om de svenska koncernbidragsreglerna bör prövas mot den 

fria rörligheten för kapital i art. 63 FEUF och om de utgör en inskränkning. För att uppnå 

syftet kommer följande frågeställningar att utredas. 

• Bör reglerna om koncernbidrag prövas mot den fria rörligheten för kapital?  

• Om koncernbidrag ska prövas mot den fria rörligheten för kapital, kan då begräns-

ningen i 35 kap 2 a § IL anses utgöra en inskränkning?  

1.3 Avgränsning 
Fokus för uppsatsen ligger på de öppna koncernbidragsreglerna och dess reglering i 35 kap 

IL. Vad gäller dolt koncernbidrag, såsom felaktig prissättning, kommer det inte tas upp då 

det faller utanför 35 kap IL och inte är relevant för syftet. Fokus ligger på den begränsning 

som finns i 35 kap 2 a § IL. Övriga rekvisit för att koncernbidrag ska få lämnas tas endast 

upp i den mån det är nödvändigt för att ge läsaren förståelse för området. Vidare har valts 

att inte behandla koncernavdragsreglerna i 35a kap IL då det inte är en del av koncernbi-

draget. 

 

Trots att den inre marknaden inom EU består av fyra friheter begränsas uppsatsen till att 

främst beröra den fria rörligheten för kapital och den fria etableringsrätten inom EU. Praxis 

rörande den fria etableringsrätten utreds då regler om koncernbidrag har prövats mot 

denna frihet. I enlighet med uppsatsens syfte kommer de övriga två friheterna inom EU 

endast tas upp undantagsvis. Andra länders nationella regler angående koncernbidrag eller 

liknande ekonomiska transaktioner kommer endast tas upp i den mån de berörs i rättsfall 

från EU-domstolen som är en del av uppsatsen.   
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1.4 Metod och material 
För att uppnå syftet med uppsatsen används såväl en deskriptiv metod som en analytisk 

metod. En deskriptiv metod används för att redogöra för gällande rätt medan en analytisk 

metod används för att undersöka om gällande rätt är förenlig med den fria rörligheten för 

kapital i art. 63 FEFU.10 

 

För att fastställa gällande svensk rätt används en rättsdogmatisk metod.11 De svenska 

rättskällorna behandlas efter den hierarkiska ordningen lagtext, förarbeten, praxis och juri-

disk litteratur.12 Inom EU-rätten är rättskällornas hierarki annorlunda. Till följd av detta 

behandlas de EU-rättsliga källorna enligt följande; primärrätt, sekundärrätt, rättspraxis, juri-

disk litteratur.13 

 

Vid tolkning av svensk lag läggs vikt vid förarbeten och man ser ofta till lagens bakgrund 

och syfte. Vid tolkning av EU-rätt läggs mindre vikt vid lagens bakgrund och syfte. Ef-

tersom slutprodukten vanligtvis genomgått många förändringar under processen gör det att 

förarbetet inte alltid stämmer överens med det slutgiltiga resultatet.14 Detta leder till att EU-

domstolen använder en textuell tolkning och utgår från bestämmelsens ordalydelse. Om 

fördragets olika språkversioner uppvisa olikheter eller om andra oklarheter uppkommer 

använder domstolen en teleologisk tolkning och bestämmelsen ses mot bakgrund av dess 

syfte, ändamål och logiska uppbyggnad.15 

 

EU-rätten utgör en stor del av uppsatsen och måste utredas för att uppfylla uppsatsens 

syfte. Fördrag inom EU utgör primärrätt och är regler som medlemsstaterna ska följa.16 

                                                
10 Sandgren Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argument, 3 uppl., Nordstedts juri-

dik, Stockholm, 2007, s. 66-67. 

11 Peczenik Aleksander, Juridikens teori och metod – en introduktion till allmän rättslära, Frizes förlag AB, Göteborg, 
1995, s. 33. 

12 Bernitz Ulf, Finna rätt: juristen: källmaterial och arbetsmetoder, 10 uppl., Nordstedts juridik, Stockholm, 2008, s. 
29. 

13 Hettne Jörgen & Eriksson Otken Ida, EU rättslig metod- teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 uppl., 
Nordstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 24. 

14 Bernitz Ulf, Europarättens grunder, s. 187-188. 

15 Skatteverkets handledning för 2014 års beskattning, s. 49 och Hettne Jörgen och Eriksson Otken Ida, EU 
rättslig metod- teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 82-86. 

16 Hettne Jörgen och Eriksson Otken Ida, EU rättslig metod- teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 25-26. 
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Art. 63 FEUF är den centrala artikeln vad gäller den fria rörligheten för kapital och den 

kommer därför att studeras närmare. En ytterligare artikel som är av betydelse för uppsat-

sen är art. 65 FEUF. Den reglerar när en inskränkning av den fria rörligheten för kapital 

kan vara rättfärdigad. Uppsatsen behandlar även den fria etableringsrätten i art. 49 FEUF. 

När artiklarna inte ger tillräcklig förståelse för området söks vägledning i direktiv från EU. 

Domar från EU-domstolen behandlas för att förstå hur EU-rätten tillämpas i praktiken. I 

den mån dessa rättskällor inte ger tillräcklig förståelse för att kunna uppfylla uppsatsens 

syfte används juridisk litteratur. Den juridiska litteraturen utgör ett komplement och ger 

utryck för olika åsikter inom området. 

 

Gällande svenska rätt utgår arbetet för uppsatsen från 35 kap IL. För att förstå lagtextens 

bakgrund och syfte används förarbeten till lagen. Förarbeten används för att få en tydligare 

bild av varför lagen finns samt vad lagstiftaren önskar uppnå med denna. Vidare används 

praxis för att få förståelse för hur svensk domstol tolkar och tillämpar EU-rätten. Juridisk 

litteratur används då övriga rättskällor inte ger tillräckligt förståelse för området.  

1.5 Disposition 
Kapitel 1 Inledning 

Uppsatsen inleds med att beskriva ämnets bakgrund och syftet med uppsatsen. Sedan pre-

senteras de avgränsningar som har gjorts i uppsatsen samt vilken metod och vilket material 

som används. Kapitlet avslutas med en disposition.  

 

Kapitel 2 Koncernbidrag enligt 35 kap IL 

Här presenteras syftet med koncernbidraget och en bakgrund till dess uppkomst. Kapitlet 

redogör för vad koncernbidrag innebär samt vilka krav som ställs för att koncernbidrag ska 

få lämnas enligt 35 kap IL. 

 

Kapitel 3 EU-rätten 

Här presenteras grundläggande fakta om EU. Den inre marknaden presenteras varav den 

fria rörligheten för kapital, den fria etableringsrätten och dess förhållande till varandra be-

skrivs mer djupgående. I slutet av kapitlet beskrivs de grunder för rättfärdigande som inne-

bär att en inskränkning är tillåten.  
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Kapitel 4 Praxis  

Här presenteras ett flertal rättsfall från EU-domstolen och ett rättsfall från HFD. Rättsfal-

len berör prövningar där nationella regler har prövats mot den fria rörligheten för kapital 

eller den fria etableringsrätten. Omständigheterna och domstolens bedömning för varje en-

skilt rättfall presenteras. 

 

Kapitel 5 Analys 

Här förs en analys kring om koncernbidraget kan prövas mot den fria rörligheten för kapi-

tal. EU-domstolens och HFD:s val av frihet och vad detta har för konsekvenser disskute-

ras. Avslutningsvis utreds som 35 kap 2 a § IL utgör en inskränkning på art. 63 FEUF. 

 

Kapitel 6 Slutsats 

Utifrån analysen presenteras en slutsats där uppsatsens frågeställningar besvaras. 
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2 Koncernbidrag enligt 35 kap IL 

2.1 Uppkomst och syfte  
De första reglerna rörande koncernbidrag infördes 1965.17 Den svenska inkomstbeskatt-

ningen hade tidigare inte innehållit några bestämmelser som möjliggjorde direkta överfö-

ringar mellan bolag i en koncern. Utifrån SOU 1964:29 ansågs det nödvändigt att utreda 

koncernbidragets skatterättsliga ställning.18 

 

Reglerna om koncernbidrag syftar till att uppnå skatteneutralitet mellan koncerner och en-

skilda bolag. Skatteneutraliteten uppnås i och med att en koncern kan resultatutjämna mel-

lan bolagen.19 Möjlighet att lämna bidrag inom en koncern leder till att det givande bolaget 

minskar sin skattepliktiga inkomst och det mottagande bolaget tar upp bidraget till beskatt-

ning. På så sätt åstadkommer koncernen en resultatutjämning.20  

2.2 Tillvägagångssätt 
För att bidrag ska få lämnas krävs ett starkt ägarsamband mellan bolagen. Som namnet på 

bidraget tyder på utgörs ägarsambandet av moder- och dotterbolag. Med moderbolag avses 

ett svenskt bolag som äger mer än 90 % av andelarna i ett svenskt aktiebolag eller en 

svensk ekonomisk förening. Både moderbolaget och dotterbolaget måste utgöra någon av 

de bolagsformer som följer av 35 kap 2 § IL. I nästkommande paragraf stadgas att även 

vissa utländska bolag kan lämna koncernbidrag.21 En grundläggande redogörelse för denna 

bestämmelse återfinns senare i uppsatsen.22 

 

Koncernbidrag kan lämnas på ett flertal sätt mellan bolag i en koncern. Sålunda kan bidra-

get till exempel lämnas från moderbolag till dotterbolag men även mellan två dotterbolag. 

För att koncernbidrag ska få lämnas krävs att vissa uppställda förutsättningar är uppfyllda. 

Dessa förutsättningar är olika beroende på om bidraget exempelvis lämnas mellan moder- 

                                                
17 Prop. 1965:126. 

18 SOU 1964:29 s. 7. 

19 Prop. 1999/00:2 s. 422 och Prop. 2009/10:194 s. 1. 

20 Prop. 2009/10:194 s. 2. 

21 35 kap 2 a § IL. 

22 se 2.3. 
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och dotterbolag eller mellan två dotterbolag.23 Enda sättet att lämna koncernbidrag trots att 

någon förutsättning inte är uppfylld är om regeringen medger dispens.24 

2.3 35 kap 2 a § IL 
I Prop. 2000/01:22 infördes möjligheten att lämna koncernbidrag även då det givande eller 

det mottagande bolaget inte utgjorde ett svenskt företag.25 En bidragande faktor till föränd-

ringen var att koncerner på den svenska marknaden i större utsträckning etablerades inter-

nationellt. En ytterligare bidragande faktor var de internationella åtaganden som Sverige in-

gått genom att till exempel bli medlem i EU.26 

 

Prop. 2000/01:22 gav uppkomst till 35 kap 2 a § IL.27 Paragrafen ledde till möjligheten att 

lämna bidrag om ett utländskt bolag som är begränsat skattskyldig i Sverige etablerar ett 

fast driftställe i Sverige.  Bolaget måste då betala svensk skatt för den inkomst som är hän-

förlig till den verksamhet som bedrivs i Sverige.28 Möjlighet att lämna bidrag föreligger även 

om ett svenskt bolag genom ett dubbelbeskattningsavtal fått hemvist i en andra stat men 

fortfarande är skattskyldig i Sverige för den näringsverksamhet som bidraget är kopplat 

till.29 
 

 

                                                
23 35 kap 3-6 §§ IL. 

24 35 kap 8 § IL.  

25 Prop. 2000/01:22, Anpassningar på företagsbeskattningsområdet med anledning av EG m.m, s. 3. 

26 A.a s. 57. 

27 A.a s. 107. 

28 6 kap 7-8 och 11 §§ IL. 

29 Andersson Mari, Enérus Saldén Anita och Tivéus Ulf, Inkomsskattelagen- en kommentar (2 mars 2015, Zeteo) 
kommentar till 35 kap 2 a § IL. 
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3 Eu-rätten 

3.1 Introduktion 
EU är uppbyggt av fördrag som reglerar dess befogenhet, beslutsordning och verksamhet. 

Unionsfördraget, funktionsfördraget och rättighetsstadgan utgör primärrätt. Detta innebär 

att de är bindande för de länder som är medlemmar i EU. Unionsfördraget innehåller de 

grundläggande bestämmelserna för EU, samt dess mål och värden. Funktionsfördraget re-

glerar unionens befogenheter och kompetensfördelningen mellan unionen och medlems-

staterna. Rättighetsstadgan innehåller en omfattande katalog med medborgarnas rättigheter 

inom EU.30  

3.2 Den inre marknaden 
Den inre marknaden innefattar unionens medlemsländer och de länder som omfattas av 

EFTA. Grundprincipen för den inre marknaden bygger på fri handel mellan staterna.31 

Detta kommer till uttryck genom förbud mot handelshinder mellan medlemsstaterna och 

fri rörlighet för kapital, varor, tjänster och personer. Dessa utgör de fyra friheterna och är 

en grund inom EU. I princip alla bestämmelser som syftar till att garantera rätten till dessa 

friheter innehar direkt effekt. Det som avgör om en bestämmelse har direkt effekt är om 

bestämmelsen är ovillkorlig, övergångsperioder är slut samt att bestämmelsens innebörd är 

klar och precis. För att vara ovillkorlig krävs att den kan tillämpas utan kompletterade åt-

gärder eller regler från EU eller en medlemsstat. Den direkta effekten innebär att bestäm-

melsen ger upphov till rättigheter och skyldigheter som kan åberopas av enskild part inför 

nationella domstolar och myndigheter.32 Vad gäller bestämmelser om de fyra friheterna har 

EU-domstolen angett att kärnbestämmelserna innehar direkt effekt.33  

 

Friheterna skyddar gränsöverskridande förhållanden. Det innebär att interna förhållanden 

inte omfattas. Så länge någon frihet inte tillämpas står det således en medlemsstat fritt att 

tillämpa mindre förmånliga skatteregler för inhemska medborgare jämfört med medborgare 

från en annan medlemsstat. För att utgöra ett hinder mot någon frihet krävs att en regel re-

sulterar i att ett gränsöverskridande förhållande negativt särbehandlas i jämförelse med ett 
                                                
30 Bernitz Ulf & Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s.47-49. 

31 A.a, s. 264. 

32 A.a, s. 266-267. 

33 Dahlberg Mattias, Internationell beskattning, s. 346-247. 
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inhemskt förhållande. Via friheterna uppställer EU således ett krav på att medlemsstaterna 

behandlar dessa förhållanden lika.34   

 

Vad gäller företag kan nationella regler som hindrar den fria rörligheten förekomma i före-

tagets hemstat eller i den stat där verksamheten bedrivs. Ett hinder i hemstaten leder till att 

inhemska företag jämfört med utländska företag har svårare att etablera sig i andra med-

lemsstater. Den andra situationen uppkommer då utländska företag inte får tillämpa samma 

regler som inhemska bolag och de förhindras därmed från att verka på samma villkor. Följ-

den av detta blir att de utländska företagen får svårare att etablera sig och bedriva verksam-

het i landet.35 

3.3 Den fria etableringsrätten 
Den fria etableringsrätten bygger på att en medborgare i en medlemsstat har rätt att eta-

blera sig i en annan medlemsstat. Etableringsrätten garanterar även rätten att bilda och 

driva företag på lika villkor som etableringslandet föreskriver för sina egna medborgare.36 

Detta avser främst de bolag som anses utgöra bolag enligt civil-och handelslagstiftning. Det 

inkluderar även kooperativa sammanslutningar och andra juridiska personer som lyder un-

der offentlig- eller privaträtt. Undantagna är de bolag som inte bedrivs i vinstsyfte.37 Vinst-

syftet poängteras även i svensk rätt. Ett svenskt aktiebolag ska drivas i vinstsyfte, om inte 

annat anges i bolagsordningen.38 Att bedriva näringsverksamhet innebär att bolaget ska be-

drivas yrkesmässigt och självständigt i ett vinstdrivande syfte.39 

 

 

 

                                                
34 Ståhl Kristina, Skatterna och den fria rörligheten inom EU - svenska skatterätt i förändring?, Svenska institutet för 

europapolitiska studier 2006:8, Stockholm, 2006, s. 13. 

35 Ibid. 

36 Art. 49 FEUF. 

37 Art 54.2 FEUF. 

38 3 kap 3 § Aktiebolagslagen (2005:551). 

39 13 kap 1 § IL.  
 



 

 
11 

3.4 Den fria rörligheten för kapital 

3.4.1 Introduktion 

Den fria rörligheten för kapital finns reglerad i art. 63 FEUF. Artikeln förbjuder restrikt-

ioner för kapitalrörelser och betalningar mellan medlemsstaterna samt mellan medlemssta-

terna och tredje land.40 Rätten att fritt placera sina investeringar gäller såväl fysiska som ju-

ridiska personer.41 

3.4.2 Definition av kapitalrörelse och betalningar 

En närmare redogörelse för vad som avses med kapitalrörelse finns inte i FEUF. För att 

fastställa vad som menas med begreppet söks vägledning i direktiv 88/361/EEG. Trots att 

den fria rörligheten för kapital nu regleras i FEUF anses direktivets definition fortfarande 

vara relevant vid tolkning av vad begreppet kapitalrörelse omfattar.42   

 

Direktivet innehåller en omfattande lista över transaktioner som utgör en kapitalrörelse.43 

Listan är dock inte uttömmande. Med kapitalrörelse avses bland annat rent finansiella pla-

ceringar över gränserna och olika typer av direkta investeringar i form av exempelvis eta-

blering och utvidgning av filialer.44 EU-domstolen har uttalat sig om att listan har till syfte 

att vara vägledande vid avgörande om en transaktion faller under begreppet kapitalrörelse 

eller inte.45 Ett flertal av de uppräknade transaktionerna täcks även av andra friheter. Ett 

exempel är etablering av filial och förvärv av aktier i dotterbolag som utöver kapitalfriheten 

även omfattas av etableringsfriheten.46  

 

Fördraget innehåller inte heller någon närmare redogörelse för vad som avses med betal-

ningar. Vad som ska tolkas som betalning är enligt doktrin främst likvida medel vid köp av 

                                                
40 Art. 63 FEUF. 

41 Dahlberg Mattias, Internationell beskattning, s. 399. 

42 Mål C - 222/97 Trummer and Mayer, punkt 21 och Dahlberg Mattias, Direct taxation in relation to the freedom of 
establishment and the free movement om capital, 9 uppl., Kluwer Law International, Nederländerna, 2005, s 283. 

43 Direktiv 88/361/EEG. 

44 Ståhl Kristina, Persson Österman Roger, Hilling Maria och Öberg Jesper, EU-skatterätt, 3 uppl., Iustus För-
lag, Uppsala, 2011, s. 137-138 

45 C - 222/97 Trummer och Mayer, punkt 21. 

46 Ståhl Kristina, Persson Österman Roger, Hilling Maria och Öberg Jesper, EU-skatterätt, s. 137-138. 
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tjänster och varor över gränserna. Även lön, hyra, ränta och liknande omfattas av begrep-

pet.47  

3.4.3 Förhållande till tredje land 

Av art. 63 FEUF framgår att den fria rörligheten för kapital gäller tredje land. Syftet med 

denna utvidgning jämfört med övriga friheters tillämpningsområde är inte klarlagt. Av or-

dalydelsen i art. 63 FEUF framkommer inte något som antyder att skillnad ska göras gäl-

lande kapitalrörelser inom eller utanför EU. Görs däremot en ändamålstolkning där hänsyn 

tas till artikelns syfte kan fördragstexten ges en annan innebörd. Syftet med den fria rörlig-

heten för kapital är att skapa en gemensam inre marknad utan hinder för kapitalrörelser. 

Syftet med kapitalfriheten utanför EU är däremot inte klarlagd. Förhållandet till tredje land 

är unilateralt vilket innebär att det inte finns någon garanti för att ett utomstående land, 

som inte är bundet av något avtal, ger samma frihet till stater inom EU.48  

 

En parallell kan dras mellan hur EU-domstolen resonerar kring bestämmelserna i EES-

avtalet jämfört med inom unionen. När EES-avtalet ingicks ansåg EU-domstolen att även 

om vissa lydelser i EES-avtalet är desamma som inom EU ska det nödvändigtvis inte ges 

samma tolkning. EU-domstolen motiverade detta med anledning av att det inte är möjligt 

att tolka en bestämmelse till ordalydelsen utan hänsyn till bestämmelsens bakgrund och 

syfte. Den skillnad som föreligger är dock att bestämmelserna i EES-avtalet har en motsva-

rande bestämmelse inom EU. Så är inte fallet med den fria rörligheten för kapital. Här är 

det samma artikel som tillämpas inom såväl som utanför EU.49  

 

Syftet med den fria rörligheten för kapital gentemot tredje land är inte lätt att urskilja. Para-

beln till Maastrichtfördraget innehåller inte någonting om bakgrunden eller syfte med detta. 

Ett möjligt syfte är att stärka euron på den internationella marknaden. I doktrinen finns ar-

gument att utvidgandet av den fria rörligheten för kapital endast ska gälla gentemot tredje 

land när det rör sig om rent fysiska förflyttningar av pengar över gränser. Argumentet byg-

ger främst på att EU saknar anledning till att unilateralt ge tredje land en sådan frihet i full 

skala då det innebär att EU går miste om påtryckningsmöjligheter. Eftersom kapitalrörelser 

även innefattar etablering och vissa tjänsteavtal, skulle en ordalydelsetolkning av frihetens 
                                                
47 Bernitz Ulf & Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s. 344. 

48 Ståhl Kristina, Den fria rörligheten för kapital mellan EU och tredje land, Skattenytt 2003 s. 585, s. 588-590. 

49 A.a s. 590-591. 
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tillämpning gentemot tredje land leda till att friheter även omfattar detta, vilket troligtvis 

inte är syftet med utvidgningen av den fria rörligheten för kapital.50  

3.4.4 Artikel 65 FEUF 

Trots restriktionsförbudet i art. 63 FEUF har medlemsstaterna rätt att tillämpa vissa be-

stämmelser som utgör en negativ särbehandling utifrån den fria rörligheten för kapital. En 

medlemsstat har rätt att tillämpa olika bestämmelser rörande beskattning beroende på var 

skattebetalaren har sin bostadsort. Detsamma gäller beroende på var skattebetalaren har in-

vesterat sitt kapital.51 En negativ särbehandling är endast tillåten då ett utländskt bolag inte 

befinner sig i en objektivt jämförbar situation med ett inhemskt bolag.52 EU-domstolen har 

i tidigare domar fastslagit att ett inhemskt bolag som är obegränsat skatteskyldigt och ett ut-

ländskt bolag som är begränsat skatteskyldigt kan befinna sig i en objektivt jämförbar situ-

ation.53 Ett utländskt bolag som har skattepliktig inkomst ska ha samma rätt till skattelätt-

nader som ett inhemskt bolag.54 
 

Medlemsländerna har rätt att kontrollera det penningflöde som passerar landets gräns. 

Både fysiska och juridiska personer kan därmed vara skyldig att deklarera det kapital som 

de flyttar över en landsgräns. På så sätt har myndigheterna möjlighet att föra statistik över 

penningflödet. Medlemsstaterna får även ingripa mot kapitalrörelser för att förhindra skat-

tebrott eller penningtvätt.55  
 

Art. 65.2 FEUF behandlar förhållandet mellan den fria rörligheten för kapital och den fria 

etableringsrätten. Det stadgas att bestämmelser rörande den fria rörligheten för kapital inte 

ska påverka tillämpningen av sådana restriktioner för den fria etableringsrättensom är för-

enliga med fördraget.  

 

                                                
50 Ståhl Kristina, Den fria rörligheten för kapital mellan EU och tredje land, s. 591-592. 

51 Art. 65.1 (a) FEUF. 

52 Ståhl Krisrina, Persson Österman Roger, Hilling Maria och Öberg Jesper, EU-skatterätt, s. 108 

53 C - 311/97 Royal bank of Scotland, punkt 29 och C - 307/97 Saint-Gobain, punkt 46-48. 

54 Ståhl Krisrina, Persson Österman Roger, Hilling Maria och Öberg Jesper, EU-skatterätt, s. 108.  
 
55 Art. 65.1 (b) FEUF och http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Handel-och-tjanster-

inom-EU/Tjanster-och-kapital-mellan-EU-lander/. 
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Av art. 65.3 FEUF följer att åtgärder som en medlemsstat har rätt att göra till följd av art. 

65.1-2 FEUF inte får utgöra godtycklig diskriminering av den fria rörligheten för kapital. 

Det är inte eller tillåtet att åtgärden utgör en förtäckt begränsning. 

 

3.5 Konkurrens mellan friheterna 
De fyra friheternas materiella tillämpningsområden är vanligtvis överlappande. Det är där-

för vanligt att en och samma situation omfattas av flera friheter. På grund av detta är det 

inte alltid enkelt att besluta vilken frihet en nationell regel ska prövas mot. Vad gäller pröv-

ningar som endast berör relationer inom EU är detta dock vanligtvis inte något problem. 

När EU-domstolen bestämmer vilken frihet en nationell regel ska prövas mot används ett 

par olika tillvägagångssätt.56  

 

EU-domstolen väljer vanligtvis att endast pröva en nationell regel mot en av friheterna. I 

de fall en regel anses strida mot en bestämmelse uttrycker domstolen att det regelmässigt 

inte är nödvändigt att pröva regeln mot övriga friheter. Vilken frihet domstolen väljer att 

pröva bestämmelsen mot tycks vara en smaksak och är något som vanligtvis saknar moti-

vering.57  

 

Av praxis framkommer det att domstolen tidigare varit obenägen att pröva nationella be-

stämmelser mot den fria rörligheten för kapital. En anledning till detta kan vara att de öv-

riga friheterna, i jämförelse med den fria rörligheten för kapital, är mer utredda. Domstolen 

har i tidigare mål om möjligt valt att pröva en bestämmelse mot någon av de övriga frihet-

erna.58  

 

I några fall har domstolen valt att rangordna friheternas tillämpbarhet. De tar ställning till 

vilket frihet de anser är dominerande och sedan prövas bestämmelsen endast mot den fri-

heten. Rangordningen kommer ursprungligen från generaladvokat Albers förslag till avgö-

rande i målet Baars.59 Alber ansåg att det endast var den frihet som den nationella regeln di-

rekt begränsade som skulle tillämpas. Övriga friheter skulle överhuvudtaget inte beaktas. I 

                                                
56 Ståhl Krisrina, Persson Österman Roger, Hilling Maria och Öberg Jesper, EU-skatterätt, s 138-139. 

57 A.a. 

58 Dahlberg Mattias, Internationell beskattning, s. 406. 

59 Generaladvokat Albers förslag till avgörande i mål C-251/98 - C. Baars v. Inspecteur der Belastingen, p 26.  
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Cadbury Schweppes60 och Oy AA61 återkommer detta resonemang. I båda målen bedömer 

domstolen att den aktuella skatteregeln huvudsakligen berör den fria etableringsrätten. En 

självständig prövning mot den fria rörligheten för kapital eller tjänst var inte motiverat då 

ett eventuellt hinder mot dessa friheter ansågs utgöra en oundviklig följd av en inskränk-

ning mot den fria etableringsrätten.62  

 

I generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i Oy AA erhålls en mer motiverad förkla-

ring än den som ges av EU-domstolen i målet. Kokott anser att den fria etableringsrätten 

och den fria rörligheten för kapital kan tillämpas parallellt då en frihet inte kan undantränga 

en annan frihet. Omständigheter som faktiskt faller in under båda friheternas tillämpnings-

område har EU-domstolen prövat mot både den fria etableringsrätten och den fria rörlig-

heten för kapital. Om det rör sig om förvärv av en andel som leder till att förvärvaren får 

ett avgörande inflytande över det andra bolagets beslut ska bestämmelsen endast prövas 

mot den fria etableringsrätten. Kokott anser att den fria rörligheten för kapital i samman-

hanget saknar självständig betydelse. Detta framkommer även i EU-domstolens dom till 

mål X och Y63. Med beaktande av den aktuella nationella bestämmelsens syfte och omstän-

digheterna i målet anser Kokott att den fria etableringsrätten är den frihet som huvudsakli-

gen berörs.64 

 

När EU-domstolen väljer att endast pröva en nationell bestämmelse mot en av friheterna 

tillämpar den en exklusiv tillämpningsmetod. Detta leder vanligtvis inte till några problem 

då alla fyra friheter är gällande i de länder som är medlemmar i EU. I de fall prövningen av 

en nationell bestämmelse berör en situation där ett land inte är medlem i EU blir situation-

en annorlunda. 65 Detta beror på att den fria rörligheten för kapital är den enda frihet som 

omfattar tredje land.66 

                                                
60 C - 196/04  Cadbury Schweppes. 

61 C -123/11  Oy AA, punkt 66.  

62 C - 123/11  Oy AA och C-196/04  Cadbury Schweppes. 

63 C - 436/00 X och Y punkt 68. 

64 Generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i mål C - 123/11 Oy AA. 

65 Cordewener A, Kofler Georg W & Schindler Clemence P, Free movement of capital and third countries: Exploring 

the outer boundaries with Lasartec, A and B and Holböck, European Taxation 2007, s 371-376.  
66 Art. 63 FEUF. 



 

 
16 

3.6 Grunder för rättfärdigande 

3.6.1 Introduktion 

En nationell bestämmelse som inskränker på en frihet kan i vissa fall rättfärdigas. För att 

fastställa vilken rättfärdigandegrund som bestämmelsen ska prövas mot måste det faststäl-

las om det rör sig om öppen eller dold diskriminering.67 En nationell bestämmelse som ut-

tryckligen ger fördel åt en viss grupp i förhållande till en annan, exempelvis på grund av 

nationalitet, utgör en öppen diskriminering. En dold diskriminering utgörs av att en nation-

ell bestämmelse gör skillnad på grupper på ett sätt som inte är uttryckligen förbjudet men 

som i slutänden får en liknande effekt.68  

 

En öppen diskriminering kan vara rättfärdigad om den diskriminerade åtgärden tillgodoser 

någon av de i FEUF angivna faktorerna. Faktorerna är: hänsyn till allmän ordning, säkerhet 

och hälsa. Ekonomiska situationer omfattas vanligtvis inte och EU-domstolen har hittills 

inte godtagit en skatteregel på dessa grunder. Dold diskriminering kan, till skillnad mot öp-

pen diskriminering, rättfärdigas i en större utsträckning. På beskattningsområdet har EU-

domstolen som grund för rättfärdigande godtagit, skatteflykt, upprätthålla skattesystemets 

inre sammanhang, uppnå effektiv skattekontroll och skyddet för den skatterättsliga 

territorialitetsprincipen. Begränsningar som berör internationellt verksamma koncerners 

rätt att företa förlustutjämning och inkomstöverföring har EU-domstolen godtagit förutsatt 

att de är förenliga med proportionalitetsprincipen.69 För att vara rättfärdigat krävs att in-

skränkningen är motiverad med tvingande hänsyn till allmänintresset. 

3.6.2 Proportionalitetsprincipen  

Om en inskränkning är motiverad med hänsyn till tvingande allmänintresse måste den, för 

att vara rättfärdigad, även vara förenlig med proportionalitetsprincipen. Det är en allmän 

rättsprincip inom EU och grundar sig i art. 5.4 FEUF. Principen innebär att en åtgärd inte 

får vara mer betungande eller mer långtgående än vad som är nödvändigt för att uppnå det 

eftersträvande ändamålet. För att en åtgärd ska vara proportionell ska följande tre kriterier 

uppfyllas: den ska uppfylla det legitima syftet, vara nödvändig och det får inte finns mindre 

                                                
67 Skatteverkets handledning för 2014 års beskattning, s. 77-78. 

68 Säkerhet vid betalningsanstånd - i vad mån kan Skatteverket vägra godta en utländsk bankgaranti?, löpnr: 
131 463242-10/111. 

69 Skatteverkets handledning för 2014 års beskattning, s. 77-78. 
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inskränkande åtgärder som uppfyller samma syfte Åtgärdens konsekvenser ska dessutom 

vara rimlig i proportion till den skada eller negativa effekt som den orsakar de berörda.70 

                                                
70 Bernitz Ulf & Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s. 157-158. 
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4 Praxis  

4.1 Introduktion 
I kapitlet redogörs för ett antal mål från EU-domstolen samt ett mål från HFD. Det inle-

dande målet Marks & Spencer berör ett moderbolags rätt att göra koncernavdrag för att ut-

jämna förluster som skett hos utländska dotterbolag. Oy AA berör ett dotterbolags rätt att 

lämna avdragsgillt koncernbidrag till ett utländskt moderbolag. I båda fallen prövas respek-

tive lagstiftning mot den fria etableringsrätten. Anledning till varför målen är relevanta för 

uppsatsen är på grund av de rättfärdigandegrunder som åberopas. De argument som förs 

kring detta samt domstolens motargument är något som berörs i uppsatsens analys. Ytterli-

gare anledning till att Oy AA är relevanta för uppsatsen är det resonemang som förs 

huruvida lagstiftningen ska prövas mot den fria etableringsrätten eller den fria rörligheten 

för kapital. 

 

Målet Verooijen, berör om en i Nederländerna gällande undantagsregel inskränker på den 

fria rörligheten för kapital. För att avgöra detta tar EU-domstolen ställning till om en aktie-

utdelning utgör en kapitalrörelse enligt direktiv 88/361/EEG. Vidare för domstolen en 

diskussion rörande vilka bestämmelser som omfattas av restriktionsförbudet i den fria rör-

ligheten för kapital. Resonemanget kring kapitalrörelsebegreppet och omfattningen av re-

striktionsförbudet är relevant då detta är nödvändigt för att uppfylla uppsatsens syfte. Målet 

Manninen berör en finsk medborgares rätt till skattetillgodohavande då denna fått en aktie-

utdelning från ett svensk bolag. Detta prövas mot den fria rörligheten för kapital varav 

domstolen har att tolka art. 56 EG och art. 58 EG.  

 

I målet som presenteras sist i kapitlet, RÅ 2009 ref 15, prövar högsta förvaltningsdomsto-

len om de svenska reglerna om koncernbidrag inskränker på den fria etableringsrätten. 

Skatterättsnämnden redogör för varför reglerna inte ska prövas mot den fria rörligheten för 

kapital. Målet redogörs för då det, för att uppfylla uppsatsens syfte, är relevant att ha vet-

skap om hur högsta förvaltningsdomstolen ställer sig till frågan om de svenska koncernbi-

dragsreglerna ska prövas mot den fria rörligheten för kapital eller den fria etableringsrätten.  
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4.2 C-446/03 Marks & Spencer 

4.2.1 Omständigheter 

Målet handlar om ett brittiskt företag som har dotterbolag i Belgien, Tyskland och Frank-

rike. Dotterbolagen var inte skattskyldiga i Storbritannien och har varken bedrivit handel 

eller haft något fast driftställe där. Domstolen i Storbritannien prövade frågan om moder-

företaget har rätt att med hjälp av koncernavdrag utjämna förluster som uppstått i dotter-

bolagen. Enligt de brittiska reglerna har moderbolag endast rätt till avdrag för koncernbi-

drag då dotterbolagen har hemvist i Storbritannien. Den fråga som hänsköts till EU-

domstolen var om de nationella reglerna stred mot den fria etableringsrätten i art. 43 och 

art. 48 EG. 

 

Om EU-domstolen bedömer att bestämmelsen strider mot den fria etableringsrätten i art. 

43 och art. 48 EG ansåg Storbritanniens regering att bestämmelsen var rättfärdigad. De an-

förde följande argument; Vinst och förlust bör bedömas ur samma skattemässiga synpunkt 

då de är varandras motsatser och ska behandlas på ett sätt som säkerställer en välavvägd 

fördelning av beskattningsrätten mellan länderna. Om en förlust får beaktas i moderbola-

gets hemstat finns risk att de beaktas två gånger. Beaktas förlusten inte i dotterbolagets 

hemviststat föreligger risk för skatteundandragande.  

4.2.2 Domstolens bedömning 

Frågan var således om reglerna utgjorde en inskränkning av etableringsfriheten. Att inte 

bevilja en förlustutjämning kan inskränka på etableringsfriheten då det kan avskräcka mo-

derbolag från att etablera dotterbolag i andra länder. Eftersom bolag från andra medlems-

stater behandlas olika bedömde domstolen att reglerna stred mot art. 43 och art. 48 EG. 

 

Den första rättfärdigandegrunden, minskad skatteintäkt, tillgodosåg inte allmänintresset till 

den grad för att utgöra en rättfärdigad inskränkning av den fria etableringsrätten. Den 

andra rättfärdigandegrunden, att en förlust kan beaktas två gånger, ansåg domstolen att 

medlemsstaterna kan förhindra på annat sätt. Den tredje rättfärdigandegrunden, skatteun-

dandragande, ansåg domstolen utgjorde ett legitimt syfte som kunde motiveras med all-

mänintresset. Risken för organiserat skatteundandragande ökar när koncerner kan rikta för-

lusten till staten med högst skattetryck. Genom att inte tillåta avdrag för koncernbidrag för 

utländska dotterbolag kan ett land motverka att vinster och förluster flyttas till stater med 
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önskvärt skattetryck. På grund av detta blev den samlade bedömningen att bestämmelsen 

hade ett legitimt syfte och var motiverad med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.   

 

Utöver rättfärdigandegrunden måste det fastställas om syftet är uppnått och att inskränk-

ningen inte gick över vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. Marks & Spencer och 

kommissionen gjorde gällande att det fanns andra mindre inskränkande åtgärder som 

kunde vidtas istället för att helt frånta bolagen rätt till avdrag för koncernbidrag. Exempel-

vis att dotterbolaget redan beaktat alla de möjligheter som finns att dra av förlusten i sin 

hemviststat. 

 

Domstolen ansåg att inskränkningen gick utöver vad som var nödvändigt för att uppnå syf-

tet. Så länge det finns åtgärder som är mindre inskränkande på den fria etableringsrätten 

ska dessa åtgärder vidtas. Att neka rätt till avdrag för koncernbidrag med utländska dotter-

bolag trots att dotterbolag i hemviststaten har denna rätt är inte i strid mot art. 43 och art. 

48 EG. Dock strider det mot artiklarna att utesluta en sådan avdragsmöjlighet om det ut-

ländska dotterbolaget uttömt möjligheterna att beakta förlusten i hemviststaten och det 

saknas möjlighet för dotterbolaget att i framtiden kunna utnyttja förlusten i framtida be-

skattningsår.  

4.3 C-231/05 Oy AA 

4.3.1 Omständigheter 

Målet handlar om ett finskt dotterbolag, Oy AA, har rätt att göra avdrag för koncernbidrag 

när koncernbidrag lämnas till deras moderbolag med säte i Storbritannien. Centralskat-

tenämnden fann att bidraget och moderbolagets skatteskyldiga inkomst måste omfattas av 

Finlands skattesystem för att utgöra ett avdragsgillt koncernbidrag enligt den finska lag-

stiftningen. Således kunde överföringen inte anses utgöra en avdragsgill kostnad för dotter-

bolaget. Domen överklagades till högsta förvaltningsdomstolen vilka ansåg att bidraget inte 

var avdragsgillt då nationalitetskravet för mottagaren inte var uppfyllt. På grund av detta 

valde högsta förvaltningsdomstolen att fråga EU-domstolen om den finska lagen om kon-

cernbidrag stred mot art. 43 och art. 56 EG. 

4.3.2 Domstolens bedömning 

EU-domstolen konstaterade att länderna enligt rättspraxis måste ta hänsyn till EU-rätten. 

Målet berörde en koncern där moderbolaget genom sitt andelsinnehav i dotterbolaget hade 

ett inflytande över dotterbolagets beslut och verksamhet. På grund av detta ska lagstift-

ningen prövas mot den fria etableringsrätten i art. 43 EG. Vad gäller om lagstiftningen in-
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skränker på den fria rörligheten för kapital i art. 56 EG ansåg domstolen att detta inte ska 

prövas självständigt. Anledningen var att en inskränkning av den fria rörligheten för kapital 

är en oundviklig följd av ett hinder mot den fria etableringsrätten. 

 

Enligt finsk lag är endast koncernbidrag mellan två finska bolag avdragsgillt. Ett finskt dot-

terbolag som lämnar koncernbidrag till ett utländska moderbolag får alltså inte dra av bi-

draget från den skattepliktiga inkomsten. Eftersom moderbolaget inte är skattskyldigt i dot-

terbolagets hemland kan hemlandet på grund av den territoriella begränsningen inte säker-

ställa att moderbolaget beskattas för koncernbidraget. Vidare anförde Finland att de inte 

beskattar moderbolaget för bidraget och således behöver de inte medge skatteavdrag för 

dotterbolaget. 

 

Domstolen ansåg att genom att villkora rätten till avdrag kunde de problem Finland 

nämnde undanröjas. Ett villkor skulle innebära att rätten till avdrag var beroende av hur det 

andra landet behandlar bidraget. På så sätt skulle det säkerställas att bidraget blev beskattat 

hos mottagaren alternativt att det inte blev avdragsgillt för givaren. Domstolen ansåg att 

Finlands lagstiftning resulterade i att bolag behandlades olika vilket utgjorde en inskränk-

ning av den fria etableringsrätten.  
 

Den inskränkning av den fria etableringsrätten som den Finska lagstiftningen resulterar i 

kan vara rättfärdigad och därmed tillåten. För att så ska vara fallet krävs att lagstiftningen är 

uppställd med hänsyn till allmänintresset och inte går utöver vad som är nödvändigt för att 

säkerställa syftet. Finland motiverade att lagstiftningen var nödvändig för att fördela rätten 

till beskattning mellan länderna samt att den upprätthöll skattesystemets inre sammanhang. 

Vidare påstod de att den skatterättsliga territorialprincipen innebar att Finland inte kunde 

beskatta det utländska moderbolaget. Möjlighet till avdrag för ett bidrag som lämnats till ett 

bolag utanför Finland kunde innebära att koncernen hade möjlighet att bestämma i vilket 

land beskattning skulle ske. På så sätt rubbades uppdelningen av beskattning mellan län-

derna. Lagstiftningen skulle även förhindra att det givande dotterbolaget helt undvek be-

skattning av vinst genom att koncernen utnyttjade bidraget till att flytta skattepliktig vinst i 

Finland till beskattning i ett land med lägre skattesats. Behovet av fördelad beskattningsrätt, 

undvika att en förlust utnyttjas två gånger samt förhindra skatteflykt har tidigare ansetts ut-
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göra grunder för rättfärdigande i målet Marks & Spencer. Domstolen bedömde att dessa 

argument skulle prövas i det aktuella målet. 
 

Den första rättfärdigandegrunden, behov att upprätthålla en balanserad fördelning av be-

skattningsrätten, godtogs av domstolen. Att systematiskt särbehandla moderbolag med 

hemvist i ett annat land är inte tillåtet. Rättfärdigandegrunden kan dock godtas om syftet 

med bestämmelsen är att förhindra handlingar som innebär att landets beskattningsrätt av 

en verksamhet som bedrivs inom landets gräns äventyras. Den andra rättfärdigandegrun-

den ansåg domstolen inte nödvändigt att pröva. De finska reglerna om koncernbidrag in-

nehöll inte rätt till avdrag för en förlust. Den tredje rättfärdigandegrunden var uppfylld. 

Möjlighet att överföra ett dotterbolags skattepliktiga inkomst till ett moderbolag med säte i 

ett land med lägre skattesats eller där inkomsten inte beskattas alls kan leda till fiktiva upp-

lägg inom koncernen. Detta är något som Finlands lagstiftning förhindrar. 

 

Med hänsyn till behovet av att upprätthålla en fördelning av beskattningsrätten mellan län-

derna samt att förhindra skatteflykt konstaterade domstolen att lagstiftningen var förenlig 

med art. 43 EG. Lagstiftningen var uppställd med hänsyn till allmänintresset och den gick 

inte utöver vad som var nödvändigt för att säkerställa syftet. 

4.4 C-35/98 Verkooijen 

4.4.1 Omständigheter 

Den nederländska undantagsregeln ger, upp till ett visst belopp, frihet från skatt på fysiska 

personers inkomst från aktieutdelning. Regeln gäller bara för aktieutdelning från bolag med 

hemvist i Nederländerna. 

 

I förarbetena till undantagsregeln framgår att syftet är att förbättra kapital för nederländska 

företag och stimulera privatpersoners intresse för att köpa inhemska aktier. I praxis har 

dessutom framkommit att syftet är att förmildra den dubbelbeskattning som uppstår på 

grund av att nederländska bolag betalar bolagsskatt för sina vinster och aktieägaren betalar 

inkomstskatt för aktieutdelningen. För den aktuella aktieutdelningen har källskatt betalats i 

Belgien. Skattekontoret fastställde att personen inte fick dra nytta av undantagsregeln då 

den enbart gällde aktieutdelning på bolagsandelar på vilken nederländsk skatt hade betalats. 

EU-domstolen hade att pröva om aktieutdelning utgör kapitalrörelse och om undantagsre-

geln inskränkte på den fria rörligheten för kapital i art. 56 EG. 
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4.4.2 Domstolens bedömning 

Det förelåg samband mellan den nederländska undantagsregeln och kapitalrörelser. Sam-

bandet var inte indirekt, i varje fall inte till den grad att det kunde anses falla utanför direk-

tivets tillämpningsområde. Även om aktieutdelning inte nämns direkt i nomenklaturen för 

kapitalrörelse så förutsätter en aktieutdelning ett aktieinnehav vilket är en säker kapitalrö-

relse. Detta var tillräckligt för att undantagsbestämmelsen skulle falla inom tillämpningsom-

rådet för den fria rörligheten för kapital. 

 

Domstolen har tidigare förklarat att en begränsning eller ett hinder av en transaktion räcker 

för att utgöra förutsättning för kapitalrörelse och för att tillämpa art. 56 EG. Det är även 

fastställt i praxis att vad som utgör en restriktion för kapitalrörelse ska tolkas i vid mening. 

Nuvarande bestämmelse förbjuder alla restriktioner för den fria rörligheten för kapital. 

 

Påståendet om att undantagsregeln inte utgjorde hinder för kapitalrörelser var enligt EU-

domstolen felaktig, detta då regeln skapade en skattemässigt förmånlig behandling för den 

nederländska marknaden. Undantagsregeln hindrade i sig inte en person från att placerade 

kapital i bolag från en annan medlemsstat. Den kunde dock avskräcka nederländska med-

borgare från att placera kapital utomlands och därmed snedvrida harmoniseringen. Undan-

tagsregeln var således en inskränkning på den fria rörligheten för kapital.  

 

För att detta ska vara rättfärdigat krävs att bestämmelsen är nödvändig till förmån för all-

mänintresset. Det framfördes två skäl för rättfärdigande, dels att regeln främjade landets 

ekonomi genom att uppmuntra till aktieinvesteringar i landet. Detta genom att mildra ef-

fekterna av den dubbelbeskattning som uppstod vid aktieutdelning från bolag i landet som 

uppkom från den skattelagstiftning som gällde för aktieutdelning och för fysiska personers 

inkomst. Den andra rättfärdigandegrunden byggde på att uppnå samstämmighet i Neder-

ländernas skattesystem. Anledningen till att undantagsregeln var begränsad till att endast 

gälla nationell aktieutdelning berodde på att dessa är föremål för nederländsk beskattning-

en. Skulle undantaget utvidgas och även gälla bolag hemmahörande i utomstående stater 

skulle samstämmigheten äventyras och tvinga den nederländska regeringen att helt avstå 

från den del av den utländska aktieutdelningen som hade omfattats av undantagsregeln. 
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Enligt praxis måste en nationell åtgärd som gör det mindre attraktivt att utöva någon av de 

fyra friheterna vara berättigad med hänsyn till allmänintresset. Åtgärden ska vara lämplig 

för sitt syfte och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. 

 

Undantagsregeln ansågs strida mot art. 43 EG då undantag från beskattning endast gällde 

aktieutdelning från bolag hemmahörande i Nederländerna. För att vara rättfärdigad krävs 

att lagen är nödvändig för att uppnå skattekoherens och att lagen inte går utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå detta. EU-domstolen prövade allmänintresset utifrån rule of 

reason och fann inte att bestämmelsen var rättfärdigand. Att upprätthålla skattesystemets 

inre marknad rättfärdigade inte en positiv särbehandling av aktieutdelning hänförlig från ett 

nederländskt bolag. 

4.5 C-319/02 Manninen 

4.5.1 Omständigheter 

Målet handlar om en finsk medborgare som är obegränsat skattskyldig i Finland. Personen 

fick en aktieutdelning från ett svenskt bolag för vilken bolagsskatt hade betalats i Sverige. 

Enligt finsk lag hade personen inte rätt till skattetillgodohavande och han var tvungen att 

betala kapitalskatt i Finland. Rätt till skattetillgodohavande gällde endast utdelning från 

finska bolag. De tolkningsfrågor som lämnades till EU-domstolen var om de finska be-

stämmelserna stred mot den fria rörligheten för kapital i art. 56 EGF samt om en eventuell 

inskränkning kunde rättfärdigas med art. 58 EG. 

4.5.2 Domstolens bedömning 

Domstolen ansåg att de finska bestämmelserna missgynnade obegränsat skattskyldiga i Fin-

land som erhållt utdelning från bolag som är etablerat i en annan medlemsstat. Det nor-

diska skatteavtalet undanröjde inte denna missgynnande behandling. Detta resulterar i att 

den som är obegränsat skattskyldig i Finland troligtvis avstår från att köpa aktier i bolag 

med säte i en annan medlemsstat. Bestämmelserna påverkar även utländska bolag på så sätt 

att de får svårare att få finska investerare. På grund av detta ansåg domstolen att de finska 

bestämmelserna utgjorde en inskränkning av art. 56 EG.  

 

EU-domstolen prövade om den inskränkning som bestämmelserna innebar var rättfärdi-

gad. Av art 58.1 a EG följer att en medlemsstat har rätt att tillämpa skilda bestämmelser be-

roende på vart en skattebetalare investerat kapital. Domstolen påpekade att art. 58.1 a EG 

ska tolkas restriktivt. Art. 58.3 EG förbjuder godtycklig diskriminering och innebär att 
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skillnad i lagstiftningen som beror på vart den skattskyldiga placerat sitt kapital inte auto-

matiskt är förenligt med den fria rörligheten för kapital. Den skillnad som de finska be-

stämmelserna resulterar i är enligt rättspraxis rättfärdigad i två fall. Om den avser situation-

er som inte är objektivt jämförbara eller om det är motiverat av tvingande hänsyn till all-

mänintresset. För att vara rättfärdigad måste bestämmelserna dessutom överensstämma 

med proportionalitetsprincipen.  

 

Finland, Frankrike och Storbritanniens regeringar ansåg att bestämmelserna var rättfärdi-

gade enligt art. 58.1 a EG då skillnaden vad gällde skattetillgodohavande grundades på att 

utdelning från ett finskt bolag var föremål för bolagsskatt i landet. Så var inte fallet med ut-

delning från ett bolag i en annan medlemsstat. Den franska regeringen ansåg att bestäm-

melserna överensstämde med territorialitetsprincipen och var således inte i strid med den 

fria rörligheten för kapital. Domstolen ansåg att Finlands påstående att bestämmelserna 

undviker dubbelbeskattning inte var uppfyllt. Med bortseende från skattetillgodohavande 

skulle vinst från såväl ett finskt bolag som ett utländskt bolag beläggs med bolagsskatt och 

den som mottar utdelningen skulle betala inkomstskatt. Då bestämmelsen tog hänsyn till 

den betalda bolagsskatten befann sig en obegränsat skattskyldig aktieägare i en jämförbar si-

tuation, oavsett var de bolag som utdelningen kom ifrån var etablerat. Vidare bedömde 

domstolen att bestämmelserna inte gav uttryck för territorialprincipen. Den skillnad som 

gjordes rörande utdelning var inte rättfärdigad enligt art 58.1 a EG då den åtskilliga be-

handlingen gjordes av objektivt jämförbara situationer.  

 

Rörande om bestämmelserna var motiverade med hänsyn för tvingande allmänintresse ge-

nom att de upprätthåller skattesystemets inre sammanhang gällde att en sådan motivering 

godkänns om det föreligger ett direkt samband mellan den berörda skatteförmånen och 

kompensationen för denna genom skatteavdrag. Prövningen ska ske med beaktande av det 

ändamål som önskas uppnå med bestämmelserna. I fallet ansågs bestämmelserna inte vara 

nödvändiga för att upprätthålla det inre sammanhanget i skattesystemet. Att bevilja skatte-

tillgodohavande, för en obegränsat skattskyldig i Finland som äger aktier i ett utländskt bo-

lag, som beräknas på den bolagsskatt som betalats i det utländska bolagets etableringsland 

äventyrar inte det finska skattesystemets inre sammanhang. Jämfört med de finska be-

stämmelserna är dessutom denna åtgärd en mindre begränsning av den fria rörligheten för 

kapital. Att detta resulterar i att Finlands skatteintäkter minskar är inte något som kan åbe-

ropas för att rättfärdiga en åtgärd som skrider mot den fria rörligheten för kapital. Med 
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hänsyn till detta ansåg domstolen att de finska bestämmelserna utgjorde ett hinder för art. 

56 och art. 58 EG. 

4.6 RÅ 2009 ref 15 

4.6.1 Omständigheter 

Ett amerikanskt moderföretag A äger ett dotterbolag från Luxemburg, B, som i sin tur äger 

dotterbolagen tyska XX GmbH och Svenska X AB. Tyska XX GmbH äger genom andra 

dotterbolag italienska Z och franska Y. Dotterbolaget X AB vill lämna koncernbidrag till 

dotterbolagen XX GmbH, Y och Z. Det tyska XX GmbH och det italienska Z är inte skat-

tepliktigt för koncernbidrag. Det franska Y är däremot skattepliktigt för koncernbidrag. De 

har alla gått med förlust och saknar möjlighet att utnyttja underskottet i hemlandet. I målet 

prövas om bestämmelserna i 35 kap IL strider mot den fria etableringsrätten i art. 43-48 

EG och den fria rörligheten för kapital i art. 56-60 EG. 

4.6.2 Skattenämndens förhandsbesked 

Mot bakgrund av att koncernbidraget utgör en följd av etablering ska den nationella be-

stämmelsen endast prövas mot den fria etableringsrätten. Det gäller trots att koncernbidrag 

är en sådan kapitalrörelse som omfattas av fördragets mening. 

 

I enlighet med 35 kap 2-2 a §§ IL kan bolag som inte är skattskyldiga i Sverige för närings-

verksamheten som bidragen hänför sig till inte tillämpa reglerna angående svenska kon-

cernbidrag. Det leder till att det inte är tillåtet att dra av koncernbidrag från svenska X AB 

till tyska XX GmbH, franska Y och italienska Z. Det framgår att företaget i Luxemburg ut-

gör moderbolag för de dotterbolag som koncernbidraget ska ske mellan. Alla är hemmahö-

rande i länder som är medlemmar i EU och utgör en sådan etablering som art. 43 EG för-

bjuder en inskränkning av. Den svenska lagstiftningen kräver skattskyldighet i Sverige för 

att ett utländskt bolag ska få motta koncernbidrag, detta gör att utländska bolag missgynnas 

framför svenska. Kravet på skattskyldighet utgjorde därmed ett hinder för den fria etable-

ringsrätten. Vidare prövades om hinderet var motiverat. Frågan jämfördes med Marks & 

Spencer. I Marks & Spencer konstateras att en inskränkning på den fria etableringsrätten 

endast är tillåten om syftet är legitimt, överensstämmer med fördraget och kan motiveras 

med tvingande hänsyn till allmänintresset. Domstolen avgjorde att kraven var uppfyllda 

och att syftet uppnåddes.  

 

För att utgöra ett tillåtet hinder för den fria etableringsrätten krävs att den inskränkning 

som bestämmelserna resulterar i inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det ef-
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tersträvade syftet. I Marks & Spencer gick åtgärden utöver vad som var nödvändigt för att 

uppnå syftet. Detta stred enligt EU-domstolen mot art. 43 EG och 48 EG. Skatterätts-

nämnden var av uppfattningen att de svenska reglerna om koncernbidrag var rättfärdigade 

och utgjorde inte en inskränkning för den fria etableringsrätten. 

4.6.3 Regeringsrättens bedömning 

Regeringsrätten ansåg att uppfattningen i skattenämndens förhandsbesked var korrekt. Det 

finns inte någon anledning att anta att den skyldighet till gränsöverskridande förlustutjäm-

ning som uppkommit genom EU-domstolens praxis ska gå längre än den aktuella situat-

ionen i Marks & Spencer. På grund av detta samt med hänsyn till domen i Oy AA stred det 

inte mot den fria etableringsrätten att vägra företaget avdrag för koncernbidrag. 

4.7 Sammanfattning 
Marks & Spencer handlar om ett brittiskt bolag som har dotterbolag i ett flertal länder. 

Dotterbolagen hade inte rätt till avdrag för koncernbidrag och EU-domstolen hade att be-

döma om det stred mot den fria etableringsrätten. Domstolen var av åsikten att så var fallet 

då den engelska lagstiftningen resulterade i att bolag från olika medlemsländer behandlades 

olika. Domstolen ansåg att den engelska lagstiftningen förhindrade skatteflykt och att detta 

utgjorde ett legitimt syfte som motiverades med hänsyn till allmänintresset. Eftersom dot-

terbolagen redan tömt alla möjligheter till att beakta respektive förluster i deras hemstater 

ansåg domstolen att inskränkningen inte var förenlig med proportionalitetsprincipen.  

 

Oy AA handlar om ett finskt dotterbolag som inte fick avdrag för koncernbidrag som de 

lämnade till sitt moderbolag i Storbritannien. EU-domstolen ansåg att detta skulle prövas 

mot den fria etableringsrätten då det berörde en koncern där moderbolaget hade väsentligt 

inflytande över dotterbolagets beslut. En prövning var inte nödvändig då en inskränkning 

av den fria rörligheten för kapital var en oundviklig följd av ett hinder för den fria etable-

ringsrätten. Eftersom den finska lagstiftningen resulterade i att utländska och inhemska bo-

lag behandlades olika ansåg EU-domstolen att detta var en inskränkning av den fria rörlig-

heten för kapital. Med hänsyn till att lagstiftningen upprätthöll fördelningen av beskatt-

ningsrätten mellan Finland och Storbritannien samt att den förhindrade skatteflykt bedöm-

de domstolen att lagstiftningen var rättfärdigad.  

 

I Verkooijen fick en fysisk person inte dra nytta av en i Nederländerna gällande undantags-

regel. EU-domstolen prövade om aktieutdelning utgjorde en kapitalrörelse och om undan-
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tagsregeln stred mot den fria rörligheten för kapital. Domstolen ansåg att aktieutdelning ut-

gör en kapitalrörelse då aktieinnehav omfattas av direktiv 88/361/EEG. Då undantagsre-

geln avskräckte personer från att investera kapital i andra bolag än nederländska bolag ut-

gjorde den en inskränkning av den fria rörligheten för kapital. Domstolen prövade om in-

skränkningen var rättfärdigad utifrån rule of reason men fann att så inte var fallet.  

 

Manninen handlar om en finsk medborgare som var obegränsat skattskyldig i Finland. Per-

sonen hade fått en aktieutdelning från ett svenskt bolag som han var tvungen att betala ka-

pitalskatt för i Finland. Det skattetillgodohavande som följer av finsk lag omfattade inte ut-

delning från utländska bolag. EU-domstolen tog ställning om bestämmelserna stred mot 

den fria rörligheten för kapital. Med anledning av att de finska bestämmelserna missgyn-

nade finska medborgare som investerat kapital i bolag från andra länder samt att utländska 

bolag fick svårare att finna finländska investerare ansåg domstolen att bestämmelserna ut-

gjorde en inskränkning. De situationer som särbehandlas på grund av bestämmelserna ut-

gjordes av objektivt jämförbara situationer. Vidare ansågs att bestämmelsen inte upprätthöll 

det finska skattesystemets inre sammanhang. Mot bakgrund av detta ansåg domstolen att 

bestämmelserna varken var rättfärdigade enligt art. 58.1 a FEUF eller med hänsyn till ett 

tvingande allmänintresse. 

 

RÅ 2008 ref 15 handlar om ett amerikanskt bolag med ett flertal dotterbolag. Det svenska 

dotterbolaget ville lämna koncernbidrag till tre av sina systerbolag. Med anledning av att 

svensk lag inte tillät detta prövade HFD om bestämmelserna i 35 kap IL stred mot den fria 

rörligheten för kapital eller den fria etableringsrätten. Skatterättsnämnden ansåg att kon-

cernbidrag utgjorde en kapitalrörelse men att det trots detta endast skulle prövas mot det 

fria etableringsrätten då koncernbidraget var en följd av etablering. 35 kap 2-2 a §§ IL inne-

bär att den svenska lagstiftningen kräver skattskyldighet i Sverige för att utländska bolag ska 

få ta emot koncernbidrag. Detta var enligt skatterättsnämnden ett hinder för den fria eta-

bleringsrätten. Vad gäller om bestämmelserna var rättfärdigade jämfördes frågan med EU-

domstolens avgörande i Marks & Spencer. HFD var, likt skatterättsnämnden, av uppfatt-

ningen att skyldighet att tillåta koncernbidrag inte går längre än i den situation som förelåg i 

Marks & Spencer. Med anledning av detta var de svenska reglerna om koncernbidrag rätt-

färdigade och stred således inte mot den fria rörligheten för kapital. 
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5 Analys 

5.1 Kapitalrörelse 
Koncernbidraget innebär att en resultatutjämnande transaktion görs mellan två bolag i en 

koncern. För att reglerna om koncernbidrag ska prövas mot den fria rörligheten för kapital 

krävs att koncernbidraget utgör en kapitalrörelse eller en betalning. Med betalning avses 

likvida medel vid köp av tjänster och varor. Även löner, hyror, räntor och likande omfattas 

av begreppet. Koncernbidraget utgör därmed inte en betalning men kan vara en kapitalrö-

relse. Kapitalrörelse är inte definierat i art. 63 FEUF, istället får vägledning finnas i direktiv 

88/361/EEG. I bilaga 1 till direktivet uttrycks att alla aktiviteter som fodras för kapitalrö-

relser såsom avtal om och genomförande av transaktioner och dithörande överföringar 

omfattas av definitionen av kapitalrörelse. Uttrycket ska enligt EU-domstolen tolkas exten-

sivt och en transaktion ska snarare omfattas av begreppet än uteslutas. Koncernbidraget är 

enligt oss en kapitalrörelse i och med att det utgör ett genomförande av en transaktion. Uti-

från definitionen i direktiv 88/361/EEG och EU-domstolens tolkningssätt så anser vi att 

koncernbidraget utgör en kapitalrörelse. 

  

I Verkooijen diskuteras om en aktieutdelning omfattas av direktiv 88/361/EEG. Finlands 

regering påstod att utdelningen utgjorde en indirekt följd av aktieinnehavet och att den där-

för inte omfattades av direktivet. Denna åsikt grundades i att det endast är aktieinnehav 

som uttryckligen omfattas av direktivet. EU-domstolen var dock av motsatt åsikt. Domsto-

len påpekade att utdelningen hade en så pass stark anknytning till aktieinnehavet att även 

den ska tolkas in under begreppet kapitalrörelse. Anledningen till detta var att aktieutdel-

ningen var en följd av aktieinnehavet.  

 

En liknande tolkning av kapitalrörelsens omfattning kan göras vad gäller koncernbidraget. I 

direktivet uttrycks att direkta investeringar utgör en kapitalrörelse. Med direkt investering 

avses bland annat etablering. För att koncernbidrag ska få lämnas krävs enligt 35 kap 2 a § 

IL att såväl det givande bolaget som det mottagande bolaget i koncernen är skattskyldiga i 

Sverige. Skattskyldighet i Sverige föreligger för bolag med säte i Sverige eller för ett ut-

ländskt bolag som upprättar ett fast driftställe i Sverige. Sålunda är etablering i Sverige en 

förutsättning för koncernbidrag. På samma sätt som aktieutdelning kräver aktieinnehav 

kräver koncernbidrag etablering som i sin tur utgör en kapitalrörelse. Så även om koncern-

bidraget utgör en del av etableringen är det också en kapitalrörelse. Eftersom etablering är 
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en direkt investering som uttryckligen är en kapitalrörelse. Genom denna jämförelse anser 

vi att koncernbidraget utgör en kapitalrörelse.  

 

I Skatterättsnämndens förhandsbesked till RÅ 2009 ref 15 konstaterar Skatterättsnämnden 

att koncernbidraget utgör en kapitalrörelse. Detta är något som HFD inte behandlar. HFD 

berör endast frågan om de svenska reglerna inskränker på den fria etableringsrätten genom 

att instämma i Skatterättnämndens uppfattning vad gäller att  EU-domstolens praxis inte 

går längre än till den situation som föreligger i  Marks & Spencer.  

 

Då HFD inte berör frågan om koncernbidraget utgör en kapitalrörelse är det inte med sä-

kerhet möjligt att fastställa domstolens åsikt. Vi är av uppfattningen att HFD inte sätter sig 

emot Skatterättsnämndens åsikt vad gäller att koncernbidrag utgör en kapitalrörelse. Skulle 

domstolen inte vara av samma åsikt som Skatterättsnämnden anser vi det troligt att dom-

stolen skulle angett detta i sin bedömning. Mot bakgrund av det ovan anförda anser vi att 

koncernbidraget utgör en kapitalrörelse och såldes omfattas av den fria rörligheten för ka-

pital i art. 63 FEUF. Detta görs med stöd av och med hänsyn till att begreppet enligt praxis 

ska tolkas extensivt samt att Skatterättsnämnden och troligtvis HFD är av uppfattningen att 

koncernbidraget utgör en kapitalrörelse.  

 

5.2 EU-domstolens och högsta förvaltningsdomstolens val av 

frihet 
När frågan om vilken frihet koncernbidraget ska prövas mot har ställts till EU-domstolen 

och HFD har de valt att pröva regler kring koncernbidrag gentemot den fria etableringsrät-

ten. I doktrin framkommer det att en anledning till detta kan vara att området kring den fria 

etableringsrätten är mer utredd än den fria rörligheten för kapital.  

 

Om detta är en anledning som påverkar domstolens bedömning kan den ifrågasättas då det 

leder till att den fria rörligheten för kapital får stå tillbaka till förmån för den fria etable-

ringsrätten. Att endast välja den frihet som är mest beprövad anser vi är felaktigt eftersom 

det leder till ett cirkelresonemang. Den frihet som är mest beprövad kommer därmed alltid 

förbli den mest beprövade.  
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I RÅ 2009 ref 15 framkommer det att koncernbidraget ska ses som en följd av etablering 

och regler kring komcernbidrag ska således endast prövas mot den fria etableringsrätten. 

Etableringsrätten innebär att utländska medborgare har rätt att både etablera och driva 

verksamhet på samma villkor som inhemska medborgare inom EU. Att som i RÅ 2009 ref 

15 uttrycka koncernbidraget som endast är en följd av etablering anser vi kan ifrågasättas. 

35 kap 2 a § IL innebär att utländska och svenska bolag behandlas olika gällande koncern-

bidrag. Dock rör det sig inte om ett hinder som direkt berör etablering då ett bolag redan 

måste vara etablerat för att frågan om koncernbidrag ska vara aktuell. Koncernbidraget re-

sulterar inte i att en utländsk person inte får starta företag på samma villkor som en in-

hemsk person. Det är snarare något som påverkar ett företag i framtiden. Därför anser vi 

att det är långsökt att koncernbidraget ska anses ha direkt koppling till etablering och att 

regler kring koncernbidrag inte ska prövas mot den fria etableringsrätten.  

 

Frågan är då om 35 kap 2 a § IL utgör ett hinder för att utländsk person ska kunna driva 

verksamhet på samma villkor som en inhemsk person. Vad som avses med att driva verk-

samhet är inte definierat i svensk lag. Däremot är näringsverksamhet definierat. Enligt 

svensk lag ska näringsverksamhet bedrivas fristående, varaktigt och i vinstsyfte.  Vinstsyftet 

finns även med i beskrivningen av hur ett aktiebolag ska drivas. Vinstsyftet nämns också i 

beskrivningen av vilka bolag som särskilt har rätt att utnyttja den fria etableringsrätten inom 

EU.  

 

Utifrån detta bedömmer vi att huvudsyftet med att driva verksamhet är att skapa vinst. 

Koncernbidraget kan inte skapa en vinst utan kan endast användas för att resultatutjämna 

inom en koncern. Koncernbidraget ger ekonomisk vinning åt en koncern genom att 

minska utgifterna då det givande bolaget inte behöver betala skatt för den vinst som över-

förs till bolaget som gått med förlust. Vi anser inte att detta genererar vinst utan endast flyt-

tar en vinst som redan uppstått oberoende av koncernbidraget. På grund av detta är vi av 

åsikten att koncernbidraget inte är en del i att driva verksamhet. Koncernbidraget kan där-

med inte utgöra ett hinder för att en utländsk person ska kunna driva verksamhet på 

samma villkor som en inhemsk person och därför anser vi att koncernbidraget inte ska 

prövas mot den fria etableringsrätten.  

 

EU-domstolen har fastställt att koncernbidraget ska prövas mot den fria etableringsrätten 

med anledning av att det berör en situation där det ena bolaget har ett väsentligt inflytande 
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över det andra bolagets beslut. I en sådan situation saknar den fria rörligheten för kapital 

självständig betydelse. Detta är något som generaladvokat Kokott tar upp i sitt förslag till 

avgörande i Oy AA och som sedan blir EU-domstolens bedömning i målet. Med anledning 

av koncernbidragets syfte och omständigheterna i målet anser Kokott att den fria etable-

ringsrätten är den frihet som de finska bestämmelserna om koncernbidrag ska prövas mot. 

Kokott lyfter fram kravet på väsentligt inflytande för att koncernbidrag ska få lämnas och 

ser koncernbidraget som en del i att utöva etableringsfriheten.  

 

Vi delar inte Kokotts åsikt. Syftet med koncernbidrag är att bolag inom en koncern ska 

kunna kvitta vinster mot förluster och på så sätt skapa skatteneutralitet mellan koncerner 

och enskilda bolag. Förlustutjämning inom ett enda företag beviljas automatiskt i alla med-

lemsstater. Detta sker även i koncerner som enbart är etablerade i ett land, och har då inte 

samband med etableringsfriheten. Koncernbidraget utgör en förlustutjämning och kan om-

fattas av den fria etableringsrätten, men inte i alla situationer. Koncernbidraget utgör dock 

alltid en kapitalrörelse i form av att det är en ekonomisk transaktion. I svensk rätt är väsent-

ligt inflytande ett krav då koncernbidraget lämnas mellan moder- och dotterbolag. Kon-

cernbidraget kan dock även lämnas mellan två dotterbolag. I de fallen har det gemensamma 

moderbolaget väsentligt inflytande över båda dotterbolagen. Däremot föreligger inte vä-

sentligt inflytande mellan de två parter som lämnar och tar emot koncernbidraget. Det vä-

sentliga inflytandet är då endast indirekt mellan parterna. Vi anser därför att väsentligt infly-

tande inte har en given koppling till koncernbidraget. Därmed saknas även länken mellan 

koncernbidragen och den fria etableringsrätten. Att koncernbidraget alltid utgör en kapital-

rörelse samt att det väsentliga inflytandet ibland är indirekt anser vi innebär att koncernbi-

draget har starkare anknytning till den fria rörligheten för kapital än till den fria etablerings-

rätten. 

5.3 Problematik kring att koncernbidrag prövas mot den fria 

etableringsrätten 
Den fria rörligheten för kapital skiljer sig från de övriga friheterna inom den inre mark-

naden. Det är den enda friheten som omfattar tredje land. Detta gör att domar i mål rö-

rande den fria rörligheten för kapital utgör en skillnad jämfört med de andra friheterna. 

Domar där en nationell bestämmelse prövas mot den fria rörligheten för kapital är gällande 

även utanför EU. Således spelar det roll om koncernbidraget prövas mot  den fria etable-

ringsrätten eller den fria rörligheten för kapital. Detta eftersom mål där en bestämmelse 
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prövas mot den fria rörligheten för kapital har bredare tillämpningområde. När valet står 

mellan några av de andra friheterna spelar valet av frihet mindre roll då domen har samma 

tillämpningsområde, nämligen inom EU. Vilken frihet bestämmelsen prövas mot gör där-

med inte någon skillnad för parterna i målet då deras intresse ligger i att få svar på om be-

stämmelsen utgör en inskränkning eller inte.   

I Oy AA rangordnar EU-domstolen friheternas tillämparhet. Då den fria etableringsrätten 

bedöms vara dominerande över den fria rörligheten för kapital är det således endast den 

friheten som reglerna om koncernbidrag prövas mot. Detta tillvägagångssätt åkerkommer i 

RÅ 2009 ref 15 vilket tyder på att HFD för samma resonemang. De problem som uppstår 

när tillvägagångssättet används är grundade i att den fria rörligheten för kapital omfattar 

tredje land, vilket den fria etableringsrätten inte gör.  

Med anledning av att domstolarna är av åsikten att koncernbidrag ska prövas mot den fria 

etableringsrätten anser vi att dessa skapar en återvändsgränd. I de fall en koncern med ett 

svenskt bolag vill lämna ett koncernbidrag till ett bolag i tredje land uppstår problem. I en 

sådan situation innebär 35 kap 2 a § IL att det svenska bolaget bli nekat rätt till avdrag för 

koncernbidraget. Bolaget har möjlighet att åberopa att detta är en inskränkning av den fria 

rörligheten för kapital. Tas denna fråga upp i domstol skulle utfallet troligtvis bli följande. 

Såväl EU-domstolen som HFD skulle mot bakgrund av tidigare ställningstaganden fastslå 

att koncernbidraget istället ska prövas mot den fria etableringsrätten. Bolaget kan åberopa 

denna friheten men med hänsyn till att den fria etableringsrätten inte omfattar tredje land 

skulle domstolen inte bedöma att 35 kap 2 a § IL utgör en inskränkning. Domstolen har 

alltså skapat en återvändsgränd för en koncern som vill lämna koncernbidrag från ett bolag 

inom EU till ett bolag i tredje land. Detta problemet uppstår inte om koncernbidraget prö-

vas mot den fria rörligheten för kapital. 

5.4    35 kap 2 a § IL 

5.4.1 Utgör det en inskränkning? 

Enligt art. 63 FEUF så är hinder för den fria rörligheten för kapital förbjudna. Som den 

svenska lagstiftningen ser ut så får ett avdragsgillt koncernbidrag inte lämnas mellan 

svenska och utländska bolag om det utländska bolaget inte är skattskyldigt i Sverige. Detta 

berör en gränsöverskridande situation och är därmed något som omfattas av EU-rätten. I 

och med att 35 kap 2 a § IL behandlar svenska och utländska bolag olika utgör detta en ne-

gativ särbehandling som resulterar i en inskränkning av den fria rörligheten för kapital.  
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5.4.2 Kan inskränkningen rättfärdigas? 

En inskränkning måste, för att vara tillåten, vara rättfärdigad. Som framkommer av art. 

65.1(b) FEUF har en medlemsstat rätt att behandla situationer olika om de inte är objektivt 

jämförbara. Är de inte objektivt jämförbara har det inte skett en diskriminering och således 

är den inskränkning som 35 kap 2 a § IL resulterar i tillåten. Att det inte rör sig om en ob-

jektivt jämförbar situation är inte troligt. Att göra skillnad på begränsat och obegränsat 

skattskyldiga är inte automatiskt tillåtet då detta enligt EU-domstolen kan utgöra en objek-

tivt jämförbar situation. Vad som ska omfattas av art. 65.1 (b) ska tolkas restriktivt. Denna 

restriktiva tolkning tillsammans med art. 65.3 FEUF som förbjuder godtycklig diskrimine-

ring eller en dold begränsning av den fria rörligheten för kapital tyder på att det endast ett 

fåtal situationer som inte bedöms vara objektivt jämförbara. 

 

I de fall det rör sig om objektivt jämförbar situationer krävs, för att inskränkningen ska vara 

rättfärdigad, att den tillgodoser allmänintresset. Oavsett vilken frihet 35 kap 2 a § IL prövas 

mot är transaktionen vid koncernbidraget densamma. Detta eftersom transaktionen i sig 

inte påverkas av vilken frihet den prövas mot. Mot bakgrund av lydelsen i art. 65.2 FEUF 

kan en koppling dras mellan den fria rörligheten för kapital och den fria etableringsrätten. 

Vi anser att en textuell tolkning av art 65.2 FEUF leder till att en nationell bestämmelse 

som är förenlig med den fria etableringsrätten även är förenlig med den fria rörligheten för 

kapital. Motsatsvis så bör en nationell bestämmelse som inte är förenlig med det fria etable-

ringsrätten inte heller vara förenlig med den fria rörligheten för kapital. Med anledning av 

att koncernbidrag aldrig har prövats mot den fria rörlighet för kapital är det inte möjligt att 

fastställa vilka grunder som skulle rättfärdiga den inskränking som 35 kap 2 a § IL inne-

bär.  Därför väljer vi att tillämpa en analogisk tolkning av målen Marks & Spencer och Oy 

AA. Att en analogisk tolkning är möjlig beror på att transaktionen är densamma oavsett 

vilken frihet koncernbidraget prövas mot samt den koppling som föreligger mellan frihet-

erna.  

 

I Marks & Spencer gör EU-domstolen en samlad bedömning av fördelning av beskatt-

ningsrätten, förhindra att en förlust beaktas två gånger samt förhindra skatteflykt. Dessa 

grunder för rättfärdigande återkommer i Oy AA. Där gör EU-domstolen inte en samlad 

bedömning utan anser istället att inskränkningen är rättfärdigad då den finska bestämmel-
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sen fördelar beskattningsrätten mellan länderna samt motverkar skatteflykt. Det som rätt-

färdigar regler om koncernbidrag som inskränker på den fria etableringsrätten bör på 

samma grunder kunna rättfärdiga den inskränkning som 35 kap 2 a § IL leder till vid pröv-

ning mot den fria rörligheten för kapital.  

 

 

 



 

 
36 

6 Slutsats 
För att fastställa om de svenska reglerna om koncernbidrag ska prövas mot den fria rörlig-

heten för kapital måste det först fastställas om den transaktion som sker vid koncernbidrag 

utgör en kapitalrörelse eller en betalning och således omfattas av den fria rörligheten för 

kapital. Vi anser att koncernbidrag utgör en kapitalrörelse dels på grund direktiv 

88/361/EEG där kapitalrörelse definieras. Även EU-domstolens uttalande i Verkooijen 

samt skatterättsnämndens uttalande i RÅ 2009 ref 15 tyder på att koncernbidrag utgör en 

kapitalrörelse. Således är det möjligt att pröva de svenska reglerna om koncernbidrag mot 

den fria rörligheten för kapital i art. 63 FEUF. 

 

EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen prövat regler om koncernbidrag mot den fria eta-

bleringsrätten. I mål från såväl EU-domstolen som från HFD prövas koncernbidraget end-

ast mot den fria etableringsrätten. HFD anser att koncernbidraget är en följd av etable-

ringsfriheten. Vi håller inte med om denna åsikt. Koncernbidraget gör inte att utländska 

bolag får etablera sig på sämre villkor än inhemska bolag. Vi anser inte heller att koncern-

bidraget gör att utländska bolag får svårare att driva verksamhet än inhemska bolag. Detta 

då vi är av uppfattningen att koncernbidraget inte är en del av att driva verksamhet med an-

ledning av att det inte genererar vinst.  

 

EU-domstolen anser att koncernbidraget ska prövas mot den fria etableringsrätten då det 

berör en situation där det enda bolaget har väsentligt inflytande över det andra bolagets be-

slut. Vi anser inte att detta är en given koppling. För att lämna koncernbidrag krävs väsent-

ligt inflytande mellan moderbolag och dotterbolag. Sker det däremot mellan två dotterbolag 

så föreligger väsentligt inflytande mellan det gemensamma moderbolaget och respektive 

dotterbolag. Mellan dotterbolagen föreligger det dock inte väsentligt inflytande vilket gör 

att kravet på väsentligt inflytande är indirekt. Därför anser vi att det saknas en given kopp-

ling mellan koncernbidraget och väsentligt inflytande och därmed också den fria etable-

ringsrätten.  

 

Generaladvokat Kokott anser att koncernbidraget ska prövas mot den fria etableringsrätten 

med anledning av dess syfte. Koncernbidragets syfte är att bolag inom en koncern ska 

kunna förslutsutjämna. Koncernbidraget är en förlustutjämning som är hänförlig till etable-

ring. Detta gäller dock inte alla förlustutjämningar. Däremot är alla förlustutjämningar en 



 

 
37 

kapitalrörelse. Vi är av uppfattningen att de svenska reglerna om koncernbidrag inte bör 

prövas mot den fria etableringsrätten då det har en närmare koppling till den fria rörlighet-

en för kapital och bör således prövas mot denna frihet.  

 

Eftersom den fria rörligheten för kapital gäller för tredje land kan det uppstå problem när 

en domstol endast prövar koncernbidraget mot den fria etableringsrätten som är begränsad 

till att gälla inom EU. På grund av 35 kap 2 a § IL kan ett svenskt bolag inte lämna kon-

cernbidrag till ett bolag i tredje land. Något av bolagen skulle då kunna hävda att detta stri-

der mot EU-rättens friheter för den inre marknaden. Tillföljd av att domstolen prövar de 

svenska reglerna om koncernbidrag mot den fria etableringsrätten kommer 35 kap 2 a § IL 

inte utgöra en inskränkning. Om domstolen istället prövar de svenska reglerna mot den fria 

rörligheten för kapital är det möjligt att 35 kap 2 a § IL utgör en inskränkning.  

 

Med anledning av att koncernbidraget utgör en kapitalrörelse samt att vi är av uppfattning-

en att koncernbidraget har en närmare koppling till den fria rörligheten för kapital än till 

den fria etableringsrätten bör de svenska reglerna om koncernbidrag prövas mot den fria 

rörligheten för kapital. Ytterligare anledning till att så är fallet är att de problem som kan 

uppstå på grund av att koncernbidraget prövas mot det fria etableringsrätten inte uppstår 

vid en prövning mot den fria rörligheten för kapital.  

 

Den avslutande frågan är om begränsningen i 35 kap 2 a § IL utgör en inskränkning av den 

fria rörligheten för kapital. Eftersom begränsningen i 35 kap 2 a § IL resulterar i att ut-

ländska bolag inte får lämna eller ta emot koncernbidrag innebär detta att en gränsöverskri-

dande situation negativt särbehandlas i jämförelse med svenska bolag. Således är 35 kap 2 a 

§ IL en inskränkning av den fria rörligheten för kapital. Vi anser att det föreligger en objek-

tivt jämförbar situation och för att inskränkningen ska vara tillåten krävs att den är rättfär-

digad. Vilken frihet koncernbidraget prövas mot förändrar inte transaktionen i sig. För att 

rättfärdiga inskränkningen bör därför samma grunder kunna användas som när koncernbi-

draget prövas mot den fria rörlighetenför etablering. Genom en analog tillämpning väljer vi 

därför att se till de rättfärdigande grunder som EU-domstolen använder i Oy AA och 

Marks & Spencer. Utifrån detta anser vi att samma rättfärdigande grunder fördelning av 

beskattningsrätten, att en förlust beaktas två gånger och förhindra skatteflykt kan rättfär-

diga den inskränkning som 35 kap 2 a § IL utgör på den fria rörligheten för kapital i art. 63 

FEUF. 
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