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Syftet med uppsatsen är att försöka avgöra om de svenska koncernbidragsbestämmelserna är 
förenliga med EG-fördragets regler om de fria rörligheterna samt om denna inskränkning i 
sådant fall kan anses vara berättigad.  
 
Uppsatsen tillämpar den rättsdogmatiska metoden vilket betyder att gällande rätt beskrivs, 
förklaras och analyseras. Den gällande rätt som tas upp är främst koncernbidragsreglerna i 35 
kapitlet Inkomstskattelagen och etableringsfriheterna i EG-fördraget. Exemplifiering av den 
gällande rätten görs med hjälp av relevant rättspraxis där argument förts om inskränkningar i 
etableringsfriheterna kan anses vara berättigande. 
 
Bakgrunden till problemställningen är det i EG-domstolen pågående Marks & Spencer-fallet. 
Målet handlar om Marks & Spencer, en brittisk varuhuskedja, som önskar dra av förluster i 
moderbolaget som tidigare uppkommit i dotterbolag belägna i andra medlemsstater. Den 
brittiska lagstiftningen tillåter dock inte förlustutjämning över nationsgränserna vilket Marks 
& Spencer anser utgöra en inskränkning av EG-fördragets etableringsfriheter. 
 
Den brittiska skattelagstiftningen anses till stor del vara lik den svenska och därmed kommer 
domen i Marks & Spencer att få stor genomslagskraft även i Sverige. I skrivande stund har 
flertalet svenska börsbolag begärt förhandsbesked från Skatterättsnämnden, vilka kommer att 
vara beroende av utslaget i Marks & Spencer-fallet. 
 
Argumentationen från EU-ländernas regeringar är att bestämmelserna anses berättigade fastän 
det utgör en inskränkning av etableringsfriheten. Motiveringarna är bland annat att 
bestämmelserna rättfärdigas med hjälp av territorialprincipen, skattesystemets inre 
sammanhang samt att det annars skulle leda till minskade skatteintäkter.  
 
EG-rätten ska generellt inte lägga sig i medlemsstaternas utformning av skattesystemen. 
Bestämmelserna får dock inte stå i konflikt med etableringsfriheterna i EG-fördraget. EG-
domstolen har i tidigare fall behandlat bestämmelser som kan anses berättiga inskränkningar 
av etableringsfriheterna. Argumentet att inskränkningen krävs för är att det inte ska leda till 
minskade skatteintäkter för staten, vilket bland annat anförts i det svenska Skandia-fallet, får 
dock inget stöd hos EG-domstolen. Det främsta argument som myndigheter och nationella 



 
Harmoniserar de svenska koncernbidragsreglerna 

med EG-rätten? 

 3

lagstiftare därför kan anföra är upprätthållandet av skattesystemens inre sammanhang. Syftet 
med att berättiga denna inskränkning är att beakta de olika skattesystemens helhet. Med detta 
menas att hänsynen till de fria rörligheterna inte får innebära att oberättigade angrepp görs på 
de nationella skattesystemen. Medlemsstaterna ska alltså kunna säkerställa att deras 
skattesystem kan anses vara skäliga och utgöra en helhet. Det får dock inte leda till att EG-
fördragets principer om fri rörlighet inskränks. Skattesystemets inre sammanhang ska alltså 
bevara helheten i de nationella skattesystemen förutsatt att dessa system kan integreras med 
den inre marknadens fria rörligheter. 
 
Generaladvokaten har i sitt förslag till avgörande i Marks & Spencer-fallet framfört att de 
brittiska reglerna strider mot etableringsfriheterna och att denna inskränkning inte på något 
sätt kan anses var berättigad. Om domstolen skulle följa generaladvokatens förslag kan i 
princip två extremscenarion inträffa. Antingen så täpper man till den svenska lagstiftningen så 
att alla möjligheter till förlustutjämning slopas eller så öppnas gränserna så att vinster och 
förluster fritt kan slussas mellan medlemsstaterna.  
 
En dom enligt generaladvokatens förslag skulle även innebära att EU måste ta tag i de 
problem som finns för att effektivisera den inre marknaden. Troligtvis kommer det att ske 
genom någon sorts konsolidering mellan medlemsstaternas skattesystem och/eller en 
minimibolagsskatt för samtliga medlemsländer. Man bör se det som en åtgärd som förr eller 
senare måste inträda för att uppnå en gemensam marknad samt en ekonomisk och monetär 
union, vilket står reglerat som en av de grundläggande principerna i EG-fördraget. 
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Förkortningar 
 
 
ABL Aktiebolagslagen 
 
EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Består av EU:s medlemsländer samt 

länderna inom EFTA (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz)  med undantag 
av Schweiz som har valt att stå utanför efter folkomröstning 1992. 

 
EGF EG-fördraget 
 
IL Inkomstskattelagen 
 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisationen för 

ekonomiskt samarbetet och utveckling) 
 
SIL Lagen om statlig inkomstskatt 
 
RR Regeringsrätten 
 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
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1 Inledning 
För närvarande pågår ett mål i EG-domstolen som kan få betydande konsekvenser både för 
stora koncernbolag och för de enskilda EU-ländernas skattebas. Det handlar om Marks & 
Spencer, en brittisk varuhuskedja, som begärt att få dra för förluster som uppkommit hos 
dotterbolag i andra EU-länder. Den brittiska lagstiftningen innehåller dock ett förbud mot att 
dra av dotterbolagsförluster från andra medlemsstater vilket Marks & Spencer anser strida 
mot etableringsfriheterna i EG-fördraget. 
 
Den sjunde april 2005 lämnade generaladvokat M. Poiares Maduro sitt förslag till dom i 
målet. I förslaget konstateras att EU inte ska lägga sig i storleken på skattebaserna och därmed 
hur stor eller liten den offentliga sektorn i medlemsländerna är. Däremot får skatterna inte stå 
i strid med grundprinciperna om fri etablering och förbudet mot diskriminering på basis av 
nationalitet. Det finns dock i vissa fall lagstiftning som bryter mot etableringsfriheten men 
som kan berättigas med hänsyn till bland annat territorialprincipen samt skattesystemens inre 
sammanhang. Generaladvokaten anser dock i sitt förslag att etableringsfriheten utgör ett 
hinder mot de aktuella brittiska koncernavdragsreglerna. Vidare konstateras att de argument 
som regeringar i olika EU-länder lämnat i sina yttrande inte kan rättfärdiga den aktuella 
inskränkningen. 
 
Om EG-domstolen följer förslaget får det omfattande skattekonsekvenser också i Sverige 
eftersom de brittiska och svenska skattereglerna är likartade. Beslutet kan betyda stora vinster 
för koncerner med dotterbolag i andra medlemsländer samtidigt som det kan bli ett allvarligt 
hot mot statens intäkter från bolagsskatterna. 
 

1.1 Ämne 
Svenska skattelagstiftningen behandlar inte koncerner som ett skattesubjekt utan de olika 
bolagen behandlas var för sig som ett självständigt skattesubjekt. För att underlätta bildandet 
av koncerner har man infört regler om hur vinster och förluster kan flyttas mellan de olika 
bolagen inom en koncern. Bestämmelserna regleras i 35 kapitlet Inkomstskattelagen (IL), vars 
syfte är att valet av organisationsform inte ska påverka koncernens skattebelastning.  
 
Utvecklingen har lett till att allt fler koncerner i svenskt näringsliv har utländska inslag och 
för att Sverige ska ses som ett attraktivt land är det viktigt att inte skattelagstiftningen 
försvårar etablering över gränserna. Eftersom det anses oförenligt med etableringsfriheten i 
artikel 43 EG-fördraget, om förbud mot inskränkningar i etableringsfriheten, att inte behandla 
utländska företags fasta driftsställen på samma sätt som inhemska företag, infördes år 2001 
2 a § i 35 kapitlet IL. 
 
Den nya bestämmelsen innebär att utländska bolag ska likställas med svenska företag om det 
utländska bolaget hör hemma i en EES-stat1. Kravet är dock att både givare och mottagare av 
ett koncernbidrag ska beskattas i Sverige. Detta innebär således att bolag med hemvist i en 
annan EES-stat som har fast driftställe i Sverige kan ge och ta emot koncernbidrag med 
skattemässig verkan om övriga bestämmelser uppfylls.  
 

                                                 
1 EU-länderna samt Norge, Lichtenstein och Island 
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I Marks & Spencer-fallet handlar det om att även förluster från dotterbolag i en medlemsstat 
ska kunna gå att kvitta mot vinster i en andra medlemsstat. Marks & Spencer anför att 
bestämmelser som hindrar dotterbolag i andra medlemstater att inte omfattas av 
koncernbidragsreglerna medan dotterbolag i den aktuella medlemsstaten kan tillämpa reglerna 
utgör en inskränkning av etableringsfriheterna, främst i artikel 43 och 48 EG-fördraget. 
Argumenten som medlemsstaterna anför, varför en inskränkning anses berättigad, är att om 
koncernbidraget medgavs skulle det leda till minskade skatteintäkter. Inskränkningen anses 
även vara berättigad på grund av kontrollsvårigheter, territorialprincipen och behovet att 
säkerställa skattesystemets inre sammanhang. 
 
Detta för oss framåt i diskussionen om vad utgången i Marks & Spencer-fallet bedöms bli 
samt vad som händer med de svenska koncernbidragsreglerna om Marks & Spencer vinner i 
målet. Kommer det att ske en begränsning av resultatutjämningen eller utvidgas reglerna så 
att de även omfattar dotterbolag i andra EU-länder?  
 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att försöka avgöra om de svenska koncernbidragsbestämmelserna är 
förenliga med EG-fördragets regler om de fria rörligheterna samt om inskränkningen i sådant 
fall kan anses vara berättigad. Vidare kommer uppsatsen att diskutera möjliga lösningar om 
de svenska koncernbidragsreglerna måste förändras. 
 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar de skatterättsliga koncernbidragsbestämmelserna i förhållande till EG-
rättens diskrimineringsförbud enligt etableringsfriheterna. Detta görs genom att diskutera EG-
domstolens generella bedömningskriterier i mål inom området. Det kommer inte att ges någon 
närmare precisering gällande EG-rättens utformning eller dess påverkan på det svenska 
rättssystemet utan uppsatsen ger endast läsaren en överskådlig uppfattning om hur EG-rättens 
rättskällor har för påverkan på en medlemsstat.   
 
Koncernbidragsreglerna kommer att presenteras övergripande med undantag av bestämmelsen 
i 35 kapitlet 2 a § som är ett steg i svensk skattelagstiftning att nå förenlighet med EG-
fördraget. Vidare kommer inte heller den redovisningsmässiga delen av koncernbidrag att 
behandlas då detta ligger utanför uppsatsens syfte. 
 

1.4 Metod och material 
Uppsatsen tillämpar den traditionella rättsdogmatiska metoden. Uppsatsen kommer således att 
beskriva, förklara och analysera gällande rätt. Rättsreglerna kommer att tolkas och genom att 
studera relevant rättspraxis undersökas om hur tillämpningen sker.2  
 
På det aktuella området har vi inte funnit så mycket tillämplig doktrin, därför har rättspraxis 
från Regeringsrätten och EG-domstolen främst varit det material som använts för att uppnå 
uppsatsens syfte. För att underlätta för läsaren har de flesta rättsfallen endast kort refererats i 
den löpande texten. Om läsaren vill få djupare förståelse inom något speciellt rättsfall så finns 

                                                 
2 Peczenik, A, 1995, Juridikens teori och metod, s. 33-35 
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rättsfallen sammanfattade i tillhörande bilaga. Några rättfall har dock valts att belysas mer 
ingående då de ligger till grund för vår problemställning. Rättsfallen innefattar argumentation 
som förs av medlemsstaterna och EG-domstolen gällande lagstiftningens förenlighet med 
etableringsfriheterna i EG-fördraget. 
 

1.5 Fortsatt disposition 
I andra kapitlet presenteras de svenska koncernbidragsbestämmelserna, som regleras i 35 
kapitlet Inkomstskattelagen, överskådligt med undantag av kapitlets 2 a § som behandlas mer 
ingående. Till denna paragrafs införlivande ligger etableringsfriheten i EG-fördraget, vilka 
utgör hinder för en medlemsstats inskränkningar för fri etablering mellan EU:s medlemsstater, 
som grund. 
 
Tredje kapitlet ger en väldigt kort och övergripande introduktion till EG-rätten där det 
förklaras vad som ingår i dess primär- respektive sekundärrätt samt vilket företräde EG-rätten 
har framför svensk rätt. Vidare förs en mer ingående diskussion kring EG-fördragets 
likabehandlingsprincip och dess diskrimineringsförbud. Att det ska råda likhet mellan 
inhemska och rättsubjekt från andra medlemsstater står reglerade i artiklarna 43-48 EG-
fördraget om etableringsfrihet. Dessa etableringsfriheter diskuteras närmare med hjälp av 
relevant rättspraxis från EG-domstolen. 
 
I fjärde kapitel behandlas tre rättsfall och ett förslag till dom som behandlar diskriminering 
och dess eventuella inskränkningar i EG-fördragets etableringsfriheter. Förslaget till dom i det 
pågående fallet, Marks & Spencer, innefattar således endast ett förslag från generaladvokaten. 
Sistnämnda fall spås få omfattande konsekvenser om domens utfall blir som generaladvokaten 
föreslagit. 
 
I avlutande femte kapitel kommer det att diskuteras kring det pågående Marks & Spencer-
fallet. Vad kan utgången tänkas bli och vilka åtgärder kan bli aktuella från den nationella 
lagstiftningen? I väntan på fallande dom kommer en diskussion kring rättsfallet sättas i 
relation till tidigare fall gällande de argument som anförts av EG-domstolen samt den 
nationella lagstiftningen. Kan det vara berättigat av en nationell lagstiftning att inskränka på 
EG-fördragets etableringsfriheter för att upprätthålla territorialprincipen och skattesystemets 
inre sammanhang? 
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2 Koncernbidrag 
Andra kapitlet kommer att behandla koncernbidrag i allmänhet. Vad som är en koncern 
kommer att definieras både enligt civilrätten och skatterätten. Vidare kommer kapitlet att 
beskriva koncernbidragsreglerna som finns i 35 kap. Inkomstskattelagen (IL). Den paragraf 
som vi valt att belysa mest är 2a § som behandlar koncernbidrag till bolag som inte är 
registrerade men som har fast driftställe i Sverige. 
 

2.1 Allmänt om koncernbidrag 
Koncerner behandlas skatterättsligt inte som egna skattesubjekt utan de juridiska personer 
som ingår i en koncern behandlas var för sig som ett självständigt skattesubjekt. För att inte de 
skatterättsliga reglerna ska styra valet av organisation finns det regler om hur 
inkomstöverföringar kan göras mellan bolag i en koncern. I 35 kap. IL regleras möjligheten 
till koncernbidrag, vars syfte är att val av organisationsform inte ska påverka koncernens 
skattebelastning3. Koncernbidrag innebär att två företag inom koncernen vederlagsfritt kan 
genomföra en inkomstöverföring. Denna inkomstöverföring är inte ersättning för varor eller 
tjänster utan endast en överföring som påverkar skattebelastningen för koncernen. 
 

2.2 Aktiebolagslagens definition på koncern 
Vad som civilrättsligt menas med begreppet koncern går att finna i 1 kap. 5 § 
Aktiebolagslagen (ABL). Enligt denna paragraf är ett aktiebolag moderbolag och den andra 
juridiska personen ett dotterföretag om moderbolaget: 
 

1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen, 
2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i 
denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar, 
3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än 
hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller 
4. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett 
bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund 
av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar. 

 
Dotterföretag kan även finnas i de fall då moderbolaget tillsammans med ett eller flera andra 
dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans uppfyller ovanstående punkter. 
 

2.3 Inkomstskattelagens bestämmelser 
Koncernbidrag infördes i den svenska skattelagstiftningen 1965. Tidigare hade koncernbidrag 
med avdragsrätt endast varit möjlig i de fall där det utgjorde en driftskostnad i det givande 
bolagets verksamhet. Genom lagstiftningen 1965 blev även de öppna koncernbidragen 
möjliga. Under år 2000 genomfördes justeringar vad gäller koncernbidrag och dess 
anpassning till EG-rätten (se vidare kap. 2.5).4 
 
Enligt den skatterättsliga definitionen i 35 kap. 2 § IL är ett företag ett moderföretag om man 
”äger mer än 90 % av andelarna i ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening”. 

                                                 
3 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2005 års taxering, del 3, s 172. 
4 Inkomstskattelagen. Del 2 Författningskommentar, 1999, s 421-422 
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Vidare framgår att moderföretaget ska vara ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk 
förening, en svensk sparbank, ett svenskt ömsesidigt försäkringsbolag eller en svensk 
stiftelse/ideell förening som inte är undantagen från beskattning enligt Inkomstskattelagen 
sjunde kapitel. 
 

2.4 Förutsättningar för koncernbidrag 
För att man ska kunna lämna och ta emot koncernbidrag krävs det att vissa förutsättningar är 
uppfyllda. Dessa förutsättningar går att finna i 35 kap. 2, 2a och 3 §§ IL. Enligt 2 § ska ett 
moderföretaget, för att kunna lämna eller ta emot ett koncernbidrag utan att beskattas, äga mer 
än 90 % av andelarna i dotterföretaget. Se dock fallet RÅ 2002 ref. 24 där Skatteflyktslagen 
ansågs tillämplig på ett förfarande där man genom en riktad nyemission kom över 90 % 
tröskeln.5 Noteras bör att det är antalet andelar i dotterföretaget och inte antalet röster som har 
betydelse. Anledningen till gränsen vid 90 % torde vara att moderbolag enligt 
Aktiebolagslagen från 1944 hade rätt att tvångsinlösa resterande del av aktier för att bli ensam 
ägare av dotterföretaget6.  
 
Det finns ytterliggare sex olika förutsättningar som måste vara uppfyllda för att koncernbidrag 
ska kunna genomföras med avdragsrätt. Dessa förutsättningar regleras i 35 kap. 3 § IL. Den 
första regeln i tredje paragrafen säger att varken den som lämnar eller tar emot 
koncernbidraget får vara privatbostadsföretag, investmentföretag eller förvaltningsföretag. 
Numera har dock begreppet förvaltningsföretag försvunnit och finns inte kvar för de 
räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2003. Den andra regeln är att både givaren 
och köparen måste redovisa gjorda koncernbidrag samma taxeringsår och göra det öppet. 
Regeringsrätten har i ett fall, RÅ 1998 ref. 6, fastställt att avdragsrätten för koncernbidrag inte 
ska påverkas av vilken bokföringsmässig redovisning som gjorts för överföringarna7.  
 
Vidare ska, enligt reglerna i tredje paragrafen, dotterföretaget vara ägt till mer än 90 % under 
hela beskattningsåret. Detta för att inte kunna utnyttja handel med förlustbolag eller liknande. 
Denna regel uppfylls om man den 31 december året före beskattningsåret äger mer än 90 % 
av dotterföretaget. Undantag görs dock för sådant dotterföretag som bildas under 
beskattningsåret och som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet. Här bör även nämnas 
att man enligt den sjunde paragrafen jämställer ägande under hela året med ägarförändringar 
som skett inom koncernen. 
 
Den fjärde regeln är att mottagaren av ett koncernbidrag inte genom ett skatteavtal får anses 
ha hemvist i annat land än de som regleras i 35 kap. 2a § IL (se vidare 2.5). Fortsättningsvis 
får enligt den femte regeln inte den verksamhet som koncernbidraget kan hänföras till vara 
undantagen från beskattning i Sverige genom skatteavtal.  
 
Den sista förutsättningen som nämns i den tredje paragrafen är att koncernbidrag som lämnas 
från dotterföretag till moderföretag ska vara undantagen från skattskyldighet enligt reglerna 
om näringsbetingade andelar i 24 kap. IL. Detta för att man inte genom koncernbidrag ska 
kunna undgå kedjebeskattning som ska utgå i vissa fall. 
 

                                                 
5 Se bilaga 1, RÅ 2002 ref. 24 
6 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2005 års taxering, del 3, s 175. 
7 Se bilaga 1, RÅ 1998 ref. 6 
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2.4.1 Särskilda förutsättningar 
Förutom dessa förutsättningar som nämnts ovan finns det särskilda förutsättningar för att 
avdragsrätt ska kunna inträda i vissa speciella fall. Reglerna i 35 kap. 4-6 §§ IL tar därmed 
upp fall när koncernbidrag lämnas mellan helägda dotterföretag, mellan företag som kan 
fusioneras samt koncernbidrag som hade kunnat slussas.  
 
Koncernbidrag mellan två dotterföretag kan enligt 4 § lämnas i de fall de ovan angivna 
förutsättningarna är uppfyllda och moderföretaget är ett investmentföretag eller 
förvaltningsföretag, utdelning från det givande dotterföretaget inte ska tas upp till beskattning 
av moderföretaget och utdelning från mottagande dotterföretag ska tas upp av moderföretaget.  
 
I den femte paragrafen ges det möjlighet att för ett moderföretag ge koncernbidrag till ett inte 
helägt dotterföretag. Detta kan ge avdragsrätt om förutsättningarna i 2-3 §§ är uppfyllda och 
om det mottagande företaget genom fusioner hade kunnat uppgå i moderföretaget. 
 
Den sjätte paragrafen gäller de fall där ett koncernbidrag ger givaren avdragsrätt då 
koncernbidraget med avdragsrätt ändå hade kunnat förmedlas genom andra företag. Man bör 
dock tänka på att alla överföringar i mellanliggande led måste uppfylla de förutsättningar som 
tidigare redovisats. Kan koncernbidrag inte lämnas mellan några av företagen i 
mellanliggande led är koncernbidraget inte avdragsgillt för givaren. 
 
Dispensreglerna finns i 35 kap. 8 § IL och innebär att koncernbidraget blir avdragsgillt hos 
givaren om regeringen lämnar dispens i det enskilda fallet. Kriterierna för att dispens ska 
kunna medges är att koncernbidraget lämnas från ett svenskt företag till ett annat svenskt 
företag som man har intressegemenskap med, koncernbidraget lämnas för en 
näringsverksamhet med väsentlig betydelse utifrån en samhällsekonomisk synpunkt och det 
ska redovisas öppet. Denna dispensregel har främst tillkommit för att man ska kunna tillåta 
koncernbidrag i de fall man inte uppfyller ägandekravet men koncernbidraget ur en 
samhällsekonomisk synpunkt bör godkännas. Dispens kan även ges för de fall där ägandet 
inte uppfyller kravet om ägande vid ingången av beskattningsåret. 
 

2.5 Ny bestämmelse 2 a § 
Tidigare bestämmelser var sådana att koncernbidragsreglerna endast gällde svenska 
koncerner, det vill säga moderföretaget skulle enligt 35 kap 2 § IL vara ett svenskt företag och 
dotterföretagen skulle vara helägda svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Med att 
ett företag är helägt avses att det till mer än 90 procent ägs av moderföretaget. Bidrag mellan 
moderbolag och ett annat svenskt aktiebolag än ett helägt fick dras av om förutsättningar för 
fusion uppfylldes. Detta innebar att koncernbidrag inte kunde ges mellan två systerbolag om 
moderföretaget var ett utländskt företag och om ett mellanliggande företag inte var svenskt 
kunde inte heller fusionsregeln tillämpas. Koncernbidrag kunde inte heller lämnas mellan ett 
utlandsägt företag med fast driftsställe i Sverige och ett svenskt företag.8 
 
Den första januari 2001 trädde en ny bestämmelse i kraft, genom Lag (2000:1341) om ändring 
i Inkomstskattelagen, och började tillämpas första gången vid 2002 års taxering. Bestämmelse 
finns i 35 kap 2 a § IL. 
 
                                                 
8 Prop. 2000/01:22 vol.1 sida 72 
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2 a § Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel skall ett utländskt bolag som hör hemma 
i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som motsvarar ett svenskt 
företag som anges i dessa bestämmelser behandlas som ett sådant företag, om mottagaren av 
koncernbidraget är skattskyldig i Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget 
hänför sig till. Detsamma gäller i fråga om mottagaren om denne är ett sådant svenskt företag 
som skall anses ha hemvist i en utländsk stat inom EES enligt ett skatteavtal och är skattskyldig i 
Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till.  Lag (2000:1341). 
 

I förarbetena till 2 a § ligger förbudet mot inskränkningar i etableringsfriheten, enligt artikel 
43 i EG-fördraget, som grund. Artikeln innebär att det ska råda likhet mellan inländska och 
utländska rättssubjekt när det gäller förutsättningar att etablera sig. Detta medför att svenska 
företag, som ska anses ha hemvist i en stat inom EES, behandlas på samma sätt som andra 
företag som hör hemma i en stat inom samarbetsområdet om företaget är skattskyldig för 
näringsverksamhet i Sverige.  
 
Enligt OECD:s modell för skatteavtal föreligger det ett diskrimineringsförbud mellan 
avtalsslutande stater som innebär att de inte får behandla företag som ägs av en person eller 
personer med hemvist i en annan avtalsslutande stat sämre än de behandlar inhemska företag. 
Bestämmelserna står nämnda i artikel 24. Vidare står det nämnt att en stat inte får behandla ett 
fast driftställe (t.ex. filial) till ett företag i en annan avtalsslutande stat mindre fördelaktig än 
ett företag med hemvist i denna stat. 
 

2.5.1 Skäl till ändring 
Det är allt vanligare med utländska inslag i de svenska koncernerna och det är då av vikt att 
inte försvåra etableringar över gränserna. Sverige ska ses som ett attraktivt land för utländska 
investeringar och för svenskt näringsliv är det därför viktigt att skattereglerna inte försvårar 
dessa etableringar. Begränsningar inom svensk skattelagstiftning har i många fall även blivit 
verkningslösa genom internationella åtaganden när det införts icke-diskrimineringsklausuler i 
skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Dessa klausuler innebär att ett utlandsägt svenskt 
företag eller utländskt företag med fast driftsställe i Sverige ska behandlas på samma sätt som 
ett svenskägt företag.9 
 

2.5.2 Rättspraxis 
Icke-diskrimineringsklausuler har uppmärksammats i flertalet fall där de möjliggjort att 
bestämmelserna om koncernbidrag blivit verkningslösa. 
 
I fallet RÅ 1987 ref. 158 meddelades att två svenska dotterbolag till ett holländskt 
moderbolag kunde, på grund av diskrimineringsförbudet i skatteavtal mellan Sverige och 
Nederländerna, lämna koncernbidrag med skatterättslig verkan.10 
 
Av Regeringsrättens dom i rättsfallet RÅ 1993 ref. 91 I gjordes det klart att koncernbidrag 
kunde ges från ett svenskt bolag till ett annat svenskt bolag även om det mellanliggande 
bolaget var utländskt (amerikanskt). Detta kunde ske då en icke-diskrimineringsklausul fanns 
i skatteavtalet.11 
 
                                                 
9 Prop. 2000/01:22 vol. 1 sida 72 
10 Se bilaga 1, RÅ 1987 ref. 158 
11 Se bilaga 1, RÅ 1993 ref. 91 I 
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Fastän icke-diskrimineringsklausuler fanns blev utgången annorlunda i fallet RÅ 1993 ref. 91 
II då det berörde företag från både Tyskland och Schweiz. Bolagen i de båda länderna ägde 
tillsammans två svenska bolag. Frågan i fallet var om de två svenska bolagen kunde ge bidrag 
mellan sig med skatterättslig verkan, utan hinder av att det fanns både ett tyskt och ett 
schweiziskt bolag med i företagsgruppen. Till respektive stat fanns det icke-
diskrimineringsklausuler med i skatteavtalen. För att avdrag skulle kunna ske förutsattes det 
att diskrimineringsförbuden i båda avtalen tillämpades samtidigt, vilket inte godtogs.12 
 
Två bolag, AB X och AB Y, ställde frågan till Skatterättsnämnden om de kunde ge varandra 
koncernbidrag med skatterättslig verkan fastän ett holländskt och ett tyskt bolag, som båda 
var helägda av AB X, ägde vardera 15 procent av aktierna i AB Y. Skatterättsnämnden ansåg 
inte att det var möjligt att ge koncernbidrag då två dubbelbeskattningsavtal var tvungna att 
tillämpas samtidigt (jmf RÅ 1993 ref. 91 II ovan) eftersom bestämmelserna i varje 
dubbelbeskattningsavtal är avsedda att tillämpas enbart på företag i de avtalsslutande staterna 
och inte i förhållande till tredje land. Ärendet gick vidare till RR som begärde 
förhandsavgörande från EG-domstolen. EG-domstolen yttrade att det inte var förenligt med 
artiklarna 43 till 48 i EG-fördraget som utgör ”hinder för att samma skattelättnader vägras för 
bidrag som lämnas mellan två aktiebolag med säte i den andre medlemsstaten, när det ena 
bolaget i sin helhet ägs av det andra bolaget tillsammans med flera helägda dotterbolag med 
säte i flera andra medlemsstater med vilka den första medlemsstaten har ingått 
dubbelbeskattningsavtal som innehåller en icke-diskrimineringsklausul”. RR ändrade 
Skatterättsnämndens förhandsbesked i linje med EG-domstolens dom. 13 
 
I diskrimineringsavtalet mellan Sverige och Tyskland står det att avtalet ska tillämpas på 
”liknade företag”. I fallet RÅ 1996 ref. 69 stod det klart att koncernbidrag mellan två svenska 
systerföretag inte kunde lämnas på grund av att de ingick i en företagsgrupp med ett tyskt 
moderföretag. Dock ställde sig målsökande frågan om koncernbidrag kunde ges genom 
tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland? Det tyska bolaget 
hade ingen liknande företagsform i Sverige och ansågs därför av Skatterättsnämnden inte som 
”liknande företag” och yttrade därför i sitt förhandsavgörande att koncernbidrag inte kunde 
ges med skatterättslig verkan. Regeringsrätten ändrade dock nämndens förhandsavgörande 
med motiveringen att den tyska bolagsformen reglerades under samma förhållanden som de 
tyska aktiebolagen samt kunde ingå i koncerngemenskap liknande en svensk koncern.14 
 

2.5.3 Innebörd av de nya reglerna 
Genom de nya reglerna kan, om förutsättningarna är uppfyllda, koncernbidrag lämnas mellan 
två utländska bolag inom EES som har var sitt driftsställe i Sverige. Ett franskt bolag som har 
fast driftsställe i Sverige kan t.ex. ge koncernbidrag till sitt helägda norska dotterbolags fasta 
driftsställe i Sverige.15 
 
Därmed anpassas reglerna så att de överrensstämmer med våra internationella åtaganden och 
att med ett svenskt företag jämställas med utländska bolag som hör hemma i en stat inom 
EES. Kravet för avdragsrätt för koncernbidrag, som är att både givaren och mottagaren av 
koncernbidraget är skattskyldiga för näringsverksamhet i Sverige, ska dock upprätthållas. Det 
                                                 
12 Se bilaga 1, RÅ 1993 ref. 91 II 
13 Se bilaga 1, RÅ 2000 ref. 17 med förhandsavgörande (Mål C-200/98, X AB och Y AB mot Riksskatteverket) 
14 Se bilaga 1, RÅ 1996 ref. 69 
15 Inkomstskattelagen. En kommentar. Del II.  2005 s. 993-994 
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bör påminnas om att denna ordning redan gäller enligt de flesta skatteavtal varför detsamma 
gäller även om det utländska bolaget ligger utanför EES-området och det finns ett skatteavtal 
som förhindrar motsvarande diskriminering. Om två utländska bolag hör hemma i två olika 
länder varav det ena är ett EES-land och det för båda länderna finns en icke-
diskrimineringsklausul i respektive skatteavtal ska bolaget som hör hemma i EES-landet 
enligt 2 a § behandlas som ett svenskt företag, vilket i sin tur medför att endast ett skatteavtal 
kommer att tillämpas.16 
 

                                                 
16 Jmf RÅ 1993 ref. 91 II 
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3 EG-rätt 
Kapitlet kommer kort att redogöra för EG-rätten och dess rättskällor samt ge en inblick i 
vilken omfattning svensk rätt påverkas. Vidare kommer diskriminering att behandlas, vilket 
ligger till grund för uppsatsens syfte. Diskrimineringen belyses genom att 
likabehandlingsprincipen och etableringsfriheten förklaras och sätts i relation till relevant 
rättspraxis.  
 

3.1 Introduktion till EG-rätt 
Inom EU finns det två grundläggande fördrag, unionsfördraget och EG-fördraget (EGF). EGF 
är det mest centrala regelverket inom EU och innehåller i allmänhet ramen och 
grundprinciperna för normsystemet. Fördragets utformning medför att det ges utrymme för 
EG-domstolen att genom tolkning utfylla bestämmelser i EGF.17 
 

3.1.1 Primärrätt 
Till primärrätten räknas de grundläggande fördrag som antagits gemensamt av 
medlemsstaterna. Inom primärrätten ingår vissa EG-rättsliga principer. En princip som 
återspeglar denna uppsats är artikel 12 EGF (förut art 6) där det föreskrivs att all 
diskriminering på grund av nationalitet ska vara förbjuden. Principen betecknas som en 
huvudprincip inom EG-rätten.18 
 

3.1.2 Sekundärrätt 
Enligt EGF har rådet befogenheter att utfärda lagstiftning som binder medlemsstaterna. De 
viktigaste lagstiftningstyperna är förordningar, direktiv och beslut och står delvis reglerade i 
artikel 249 EGF. Förordningar är till alla delar bindande och direkt tillämpliga i varje 
medlemsstat och ska tillämpas av domstolar och myndigheter som direkt gällande rätt och kan 
åberopas av enskilda. Till skillnad från förordningar riktar sig direktiv till medlemsstaterna 
och inte till enskilda. Direktivet är inte heller bindande till alla delar, såsom förordningar, utan 
endast ett resultat som ska uppnås. Hur tillvägagångssättet sker, för tillämpningen till den 
nationella rättsordningen, bestämmer medlemsstaten själv. Om lagstiftningen redan uppfyller 
kraven för direktivet behövs det ingen åtgärd från landet. Ett direktiv ska normalt vara fullt 
genomfört inom 1-3 år. Beslut är, till skillnad från förordningar, ställt till individer, juridiska 
personer eller medlemsstater. Det har således inte en allmän giltighet. Beslutet är bindande för 
medlemsstaten. 19 I princip får inte sekundärrätten, t.ex. direktiv, vara i konflikt med 
primärrätten (fördrag och principer). Uppkommer det ändå en konflikt har primärrätten 
företräde sekundärrätten.20 
 

3.2 EG-rätten och svensk lag 
Sverige började tillämpa EG-rätten 1 januari 1995 som en del av svensk rätt. EG-domstolens 
praxis som rättskällefaktor kan ses ur två perspektiv, dels förhållandet inom EG: s 

                                                 
17 Bernitz, U, Kjellgren, A, 2002, Europarättens grunder, 2u, s. 38-39 
18 Hagsgård, A, 1996, EG-rätten i nationell rättstillämpning, s. 22 
19 Bernitz, U, Kjellgren, A, 2002, Europarättens grunder, 2u, s. 40-43 
20 Hagsgård, A, 1996, EG-rätten i nationell rättstillämpning, s. 23 
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instansordning (förstainstansrätten och EG-domstolen) och dels avseende 
samarbetsförhållandet mellan EG-domstolen och medlemsstaternas nationella domstolar. 
Förstainstansens avgörande kan överklagas till EG-domstolen endast vad avser rättsfrågor och 
domstolen kan därigenom sägas ha en överinstans prejudikatbildande funktion. EG-
domstolens ställning i förhållande till den nationella domstolen ska ses som en sidordnad 
instans och inte hierarkisk.21 Om nationella rättsregler skulle stå i konflikt med de 
gemenskapsrättsliga måste en av rättsordningarna ge vika. Frågan regleras inte i något fördrag 
men har bland annat i ett svenskt HD-avgörande, Gharehveran,22 fått sin lösning, efter 
förhandsavgörande från EG-domstolen, att europarätten ger företräde framför nationell rätt.23 
 

3.2.1 Förhandsavgörande 
När det finns en tvekan om den svenska rätten överrensstämmer med direktiv eller fördrag 
kan de svenska domstolarna begära förhandsavgörande enligt artikel 234 i EGF. För de högsta 
instanserna finns i princip en skyldighet att göra så. Ett förhandsavgörande är bindande för 
den nationella domstolen som därefter får tillämpa EG-domstolens förhandsavgörande på 
förhållande i det konkreta fallet och avgöra målet i sak.24 Ett förhandsavgörande från EG-
domstolen kommer således att bli prejudicerande, vilket innebär att om en rättsakt blir 
ogiltigförklarad saknar den nationella domstolen rätten att använda bestämmelsen som 
grundats på en ogiltigförklarad gemenskapsrättshandling. 
 

3.2.2 Generaladvokaten 
Generaladvokaterna, nio till antalet, har som uppgift att ge ett motiverat förslag till beslut i det 
mål som domstolen behandlar. Rent formellt tillhör generaladvokaterna domstolen och dess 
avgörande kan ses som ett avgörande i första instans som kan överprövas direkt av EG-
domstolen.25 Det vanligaste är att generaladvokatens yttrande följs av EG-domstolen. Det 
finns dock inget hinder av att EG-domstolen kommer till ett annat slut än tidigare avgörande 
och generaladvokatens yttrande betraktas då som skiljaktig mening.26 
 

3.3 Likabehandlingsprincipen 
Som nämnts tidigare utgör principen, om att all diskriminering på grund av nationalitet ska 
vara förbjuden, även kallad nondiskrimineringsprincipen, en av huvudprinciperna inom EG-
rätten. Principen står skriven i artikel 12.1 EGF. 

 
”Inom detta fördrags tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av någon 
särskild bestämmelse i fördraget, skall all diskriminering på grund av nationalitet vara 
förbjuden.” 

 
Diskrimineringsförbudet innebär att fysiska och juridiska personer från någon annan 
medlemsstat ska behandlas på samma sätt som det egna landets medborgare och företag. 

                                                 
21 Strömholm, S, 1996, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 5u, s. 377 
22 NJA 2002 s 75, angående förhandsavgörandet mål C-4441/99, Riksskatteverket mot Soghra Gharehveran 
(REG 2001, s I-7687) 
23 Bernitz, U, Kjellgren, A, 2002, Europarättens grunder, 2u, s. 81-83 
24 Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 8u, 2004 s. 67-68 
25 Strömholm, Stig, 1996, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 5u, s. 379 
26 Hagsgård. A, 1996, EG-rätten i nationell rättstillämpning, s. 39 
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Detta kan ses som en grund för att uppnå en inre gemensam marknad där det ska vara en 
öppen marknadsekonomi med fri konkurrens (artikel 4.1 EGF). Diskrimineringsförbuden 
preciseras närmare på särskilda områden, t.ex. anställning av arbetstagare och etablering av 
företag.  
 

3.4 Diskriminering 
När två situationer behandlas olika i beskattningshänseende blir nästa steg att undersöka om 
denna skillnad strider mot EG-rättens diskrimineringsförbud. Första gången i det så kallade 
Avoir Fiscal-målet27 skapade EG-domstolen en metod för att avgöra om diskriminering 
förekommer. I målet ansåg EG-kommissionen att Frankrike underlåtit att uppfylla sina 
skyldigheter enligt EG-fördraget och då i synnerhet artikel 43 (förut 52). Bakgrunden i målet 
var att Frankrikes nationella lagstiftning inte beviljade skattekrediter vid aktieutdelning till 
utländska försäkringsbolags filialer och kontor i Frankrike på samma villkor som gällde för 
försäkringsbolag med säte i Frankrike för den utdelning på aktier i franska bolag som dessa 
filialer och kontor fick. EG-domstolen avgjorde först om åtgärden stred mot artikel 43 EGF 
(förut 52) och sedan om det fanns särskilda omständigheter som kunde rättfärdiga åtgärden. 
EG-domstolen ansåg att åtgärden stred mot artikel 43 (förut 52) EGF och fann inget som 
kunde rättfärdiga den diskriminerande skattekredit som endast gavs försäkringsbolags filialer 
med säte i Frankrike. 
 
Det framgår tydligt av rättspraxis att diskriminering som hänför sig till valet av företagsform 
är förenad med diskriminering enligt etableringsfriheterna i artiklarna 43 och 48 EGF. 
Utländska bolag ska inte särbehandlas i jämförelse med inhemska bolag vad gäller friheten att 
välja vilken form som en sekundär etablering ska ha. I målet Royal Bank of Scotland28, blev 
en brittisk bank med filial i Grekland hårdare beskattade för vinsten än de grekiska bankerna. 
EG-domstolen ansåg att skillnad i skattesatsen inte var förenlig med artikel 43 och 48 EGF. I 
ett liknande fall, Saint-Gobain ZN29, var det frågan om vissa skatteförmåner beträffande 
beskattning av andelar och aktieutdelning endast kunde utnyttjas av bolag med hemvist i 
Tyskland enligt tysk lagstiftning. Detta innebar att bolag som inte hade hemvist i Tyskland, 
men som hade filialer där, inte omfattades av skatteförmånerna. EG-domstolen fann sådan 
särbehandling diskriminerande enligt artiklarna 43 och 48 EGF. 
 

3.5 Etableringsfrihet 
Etableringsfriheterna regleras i artiklarna 43-48 EGF som utformats av huvudprincipen om 
diskriminering i artikel 12 EGF. Huvudregeln är att det ska vara råda likhet mellan inhemska 
rättssubjekt och rättsubjekt från andra medlemsstater, både fysiska och juridiska personer, att 
få etablera sig. Etableringsfriheten innefattar rätt att starta och utöva verksamhet för 
egenföretagare och rätt att bilda och driva företag. Bolag definieras i artikel 48 andra stycket 
som ”bolag enligt civil- eller handelslagstiftning, inbegriper kooperativa sammanslutningar 
samt andra offentligträttsliga eller privaträttsliga juridiska personer, med undantag av sådana 

                                                 
27 Se bilaga 1, Mål C-270/83, Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken (1986) 
28 Se bilaga 1, Mål C-311/97, Royal Bank of Scotland plc mot Elliniko Dimosio (grekiska staten) (1999) 
29 Se bilaga 1, Mål C-307/97, Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland mot Finanzamt 
Aachen-Innenstadt 



 
Harmoniserar de svenska koncernbidragsreglerna 

med EG-rätten? 

 19

som inte drivs i vinstsyfte”. Problemen med fri rörlighet kompliceras emellertid av att bolags- 
och skatterätten hör till medlemsstaternas kompetens.30 
 
Artikel 43 EGF anger att medborgare har rätt att fritt etablera sig en annan medlemsstat. 
Medborgaren ska även ha rätt att upprätta kontor, filialer och dotterbolag i en annan 
medlemsstat. 
 

3.5.1 Kriterier för inskränkning av etableringsfriheten 
I EGF står det nämnt att gemenskapen ska ha till uppgift att skapa en gemensam marknad och 
en ekonomisk och monetär union.31 För att uppnå dessa mål finns det i tredje artikeln EGF 
vissa kriterier som ska upprätthållas. Generaladvokat  M. Poiares Maduro32 menar att på en 
inre marknad som enligt 3.1 c EGF ”kännetecknas av att hindren för fri rörlighet för varor, 
personer, tjänster och kapital avskaffas mellan medlemsstaterna” kan medlemsstaterna inte 
längre bortse från de begränsningar som denna marknad medför vad gäller tillämpningen av 
deras nationella politik. Den politik som förs får inte leda till att transnationella situationer 
behandlas mindre förmånligt än rent nationella situationer. 33  
 
I rättspraxis förekommer det kriterier som inte har ansetts förenligt med etableringsfriheten. I 
mål Royal Bank of Scotland34 ansågs den lägre skattesats som tillämpades på bolag i 
Grekland, i jämförelse med utländska företag som bedriver verksamhet i Grekland, utgöra 
diskriminering på grund av nationalitet vilket strider mot etableringsfriheterna och därmed 
artikel 12 EGF (se 3.3 ovan). I Schumacker-fallet35 var en belgisk medborgare bosatt i 
Belgien men fick inkomst från Tyskland. Den belgiska medborgaren nekades samma 
skatteförmåner som arbetstagare bosatta i Tyskland. EG-domstolen tolkade artikel 48 som om 
Tyskland i det här fallet diskriminerat den belgiska medborgaren och att han ska åtnjuta 
samma skattemässiga förmåner som arbetstagare bosatta i Tyskland. Man konstaterar även att 
medlemsstaterna inte heller kan beskatta arbetstagare bosatta i annan medlemsstat hårdare än 
inhemska arbetstagare. 
 
Ett andra kriterium behandlar förbud om att belasta gemenskapsmedborgare med extra 
kostnader. I mål C-470/9336 blev tolkningen av artikel 30 EGF (nuvarande 28), som reglerar 
fri rörlighet för varor, att den utgör hinder mot att en nationell föreskrift förbjuder 
marknadsföring och import av varor som lagligen får marknadsföras i en annan medlemsstat. 
Tredje kriterium handlar om tillgång till marknaden. I mål C-442/02 ansågs det inte förenligt 
med artikel 43 EGF att en medlemsstats lagstiftning föreskriver förbud mot att ett 
kreditinstitut, som är dotterbolag till ett bolag i en annan medlemsstat, lämnar ränta på 
avistakonto37 i euro som öppnats av personer som är bosatta i den förstnämnda 
medlemsstaten.38 Syftet med dessa kriterier är enligt generaladvokat M. Poiares Maduro att 

                                                 
30 Bernitz, U, Kjellgren, A, 2002, Europarättens grunder, 2u, s. 220 
31 Artikel 2 EGF 
32 Generaladvokat M. Poires Maduro har gjort förslag till avgörande i mål C-446/03, Mark & Spencer mot David 
Halsey (2005) 
33 Förslag till mål C-446/03, Mark & Spencer mot David Halsey (HM Inspector of Taxes) (2005) (p.37) 
34 Se bilaga 1, Mål C-311/97, Royal Bank of Scotland mot Elliniko Dimosio (grekiska staten) (1999) 
35 Se bilaga 1, Mål C-279/93, Finanzamt Köln-Alstadt mot Roland Schumacker (1995) 
36 Se bilaga 1, Mål C-470/93, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln e.V. mot Mars GmbH. (1995) 
37 Pengar som man kommer åt direkt, t.ex. lönekonto 
38 Se bilaga 1, Mål C-442/02, CaixaBank France mot Ministère de l'Économie (2004) 
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hindra att medlemstaterna vidtar eller har kvar åtgärder som gynnar handeln inom en 
medlemsstat på bekostnad av handeln mellan medlemsstaterna.39  
 
Inskränkningar för koncernbidrag mellan medlemstaterna har prövats av EG-domstolen i ett 
närliggande fall, det s.k. ICI-målet40. ICI hade tillsammans med Wellcome Foundation Ltd ett 
konsortium41 som ägde ett holdingbolag. ICI vägrades göra avdrag för förluster som 
uppkommit i holdingbolaget eftersom holdingbolaget främst ägde aktier i utländska bolag och 
enligt nationell lagstiftning var det ett krav att majoriteten av holdingbolagets dotterbolag 
hade säte i landet (Storbritannien). ICI hävdade att detta stred mot etableringsrätten och fick 
medhåll av EG-domstolen. EG-domstolen påpekade dock att EG-rätten inte har något förbud 
mot diskriminering i förhållande till tredje land, det faller inte inom gemenskapsrättens 
tillämpningsområde.42 I förhållanden till tredje land kan istället OECD:s modellavtal tillämpas 
för att avgöra om det föreligger diskriminering enligt diskrimineringsförbuden i 
dubbelbeskattningsavtalen. 
 

3.6 Harmonisering av skattesystemen 
Det har tidigare utformats ett direktiv för att harmonisera skattesystemen mellan moderbolag 
och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater. Detta genom direktiv 90/435/EEG av 
den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag 
hemmahörande i olika medlemsstater. Enligt direktivet kan det vara nödvändigt att inom 
gemenskapen skapa förutsättningar liknande dem som råder på en inre marknad för att 
säkerställa att den gemensamma marknaden upprättas och fungerar väl. Åtgärderna ska inte få 
hindras på grund av skattebestämmelserna i medlemsstaterna. Vidare ansågs det nödvändigt 
att införa skatteregler som var neutrala från konkurrenssynpunkt för att kunna anpassa sig 
efter den gemensamma marknadens behov. Detta skulle leda till ökad produktivitet och 
effektivitet samt förbättra den internationella konkurrensförmågan. Enligt direktivet 
missgynnas generellt moderbolag med dotterbolag i en annan stat i jämförelse med 
moderbolag med dotterbolag inom staten. 
 
Direktivet går ut på att staten där moderbolaget som mottar utdelad vinst från ett dotterbolag, 
ska avstå från att beskatta sådan vinst, eller beskatta den men låta moderbolaget från skatten 
avräkna den på denna vinst utgörande bolagsskatt som dotterbolaget har betalat. Vidare 
ansågs det nödvändigt, för att åstadkomma skattemässig neutralitet, att den vinst som ett 
dotterbolag ger till moderbolaget ska undantas från källskatt. 
 
Kommissionen har även presenterat ett förslag till ett direktiv som skulle behandla förluster 
som uppkommit i fasta driftställen och dotterbolag i andra medlemsstater. Detta förslag 
godtogs dock inte och nya förhandlingar ska ske mellan medlemsstaterna. Avsaknaden av 
riktlinjer om hur de gränsöverskridande förlusterna ska beaktas anses, av Kommissionen, 
utgöra ett av de främsta hindren för den inre marknaden.43 

                                                 
39 Förslag till avgörande i mål C-446/03, Mark & Spencer mot David Halsey  (2005) (p.39) 
40 Se bilaga 1, Mål C-264/96, Imperial Chemical Industries plc (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's 
Inspector of Taxes (1998) 
41 Sammanslutning av företag eller individer som i regel syftar till att genomföra affärsprojekt som är 
kapitalkrävande och/ eller har hög risknivå. 
42 Mål C-264/96, Imperial Chemical Industries plc (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of 
Taxes (1998) (p.32) 
43 Förslag till avgörande i mål C-446/03, Mark & Spencer mot David Halsey (2005) (p.3) 
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4 Diskrimineringsfall i EG-domstolen 
Kapitlet kommer att belysa tre rättsfall som behandlar fall av diskriminering. Frågan i alla 
fallen är om den nationella skattelagstiftningen bryter mot EG-fördragets fria rörligheter och 
om dessa inskränkningar i så fall kan anses vara berättigade. Slutligen kommer vi även att 
behandla generaladvokatens förslag till dom i fallet Marks & Spencer, där frågan är om de 
brittiska koncernavdragsreglerna strider mot etableringsfriheten. 
 

4.1 Relevant argumentation 
Rättsfallen som valts att belysas är med hänsyn till de argument som framförts från nationella 
lagstiftare och EG-domstolen för berättigande av inskränkning av EG-fördragets 
etableringsfriheter. Argumenten från den nationella lagstiftaren är bland annat att 
bestämmelserna är motiverade med hänsyn till territorialprincipen, skattesystemens inre 
sammanhang, kontrollsvårigheter mellan länder samt att de krävs med hänsyn till den 
nationella skattebasens risk att urholkas på grund av bortfall från skatteintäkter. 
 

4.2 Bachmann44 
I följande fall handlar det om att en person, som är bofast i en medlemsstat men uppbär sin 
inkomst från en annan, nekas avdrag för inbetalda premier i förstnämnda staten från sin 
inkomst i andra staten. Argumentet från den nationella lagstiftningen är att det krävs för att 
behålla sambandet mellan avdrag och beskattning samt upprätthållande av en effektiv 
skattekontroll. 
 

4.2.1 Bakgrund 
Parterna i målet var den tyska medborgaren Hanns-Martin Bachmann (Bachmann), som var 
anställd i Belgien, och den belgiska staten. Bachmann nekades att från sin sammanlagda 
inkomst av tjänst för perioden 1973-1976 göra avdrag för premier som betalats i Tyskland 
avseende sjuk- och invaliditetsförsäkringar och en livförsäkring, för vilka försäkringsavtalen 
hade ingåtts innan han kom till Belgien. Avtalsbeslutet grundade sig på att endast 
försäkringspremier som avser frivilliga sjuk- och invaliditetsförsäkringar som betalas till ett 
av Belgien erkänt ömsesidigt försäkringsbolag och försäkringspremier för pensions- och 
livförsäkringar som betalas i Belgien får dras av från inkomster av yrkesutövning. 
 
Bachmann överklagade beslutet till Cour d'appel i Bryssel. Överklagandet avslogs varpå han 
väckte talan vid Cour de cassation som begärde förhandsavgörande från EG-domstolen och 
ställde frågan om reglerna var förenliga med bland annat artiklarna 48 (nuvarande 39), 59 
(nuvarande 49), 67 (nu upphävd) och dåvarande 106 i Romfördraget (EGF). 
 

4.2.2 Argument för den belgiska lagstiftningen 
Den belgiska regeringen anförde att lagstiftningen inte utgjorde någon nackdel för 
skattebetalare som är medborgare i andra medlemsstater. Bestämmelserna tillämpas utan att 
göra någon skillnad gällande nationalitet på belgiska medborgare och på arbetstagare som är 
medborgare i andra medlemsstater och som väljer att behålla försäkringar som tidigare 
                                                 
44 Mål C-204/90, Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska staten (1992) 
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tecknats i utlandet. Även om medborgare från andra medlemsstater, som är anställda Belgien 
och är försäkrade enligt sådana försäkringsavtal som tecknats i andra medlemsstater, inte har 
avdragsrätt för premierna från sin skattepliktiga inkomst så utgör i gengäld pensioner, räntor, 
kapital eller återköpsvärde som försäkringsgivaren utbetalar till dem till uppfyllelse av 
nämnda avtal inte skattepliktig inkomst. Om dessa belopp blir beskattade vid återkomsten till 
hemlandet är inte detta till följd av att de belgiska bestämmelserna utgör hinder för fri 
rörlighet för arbetstagare. Det är till följd av bristande harmonisering mellan ländernas 
skattelagstiftning. 
 
När det gäller sjuk- och invalidförsäkringar anförde den belgiska regeringen att de 
ifrågavarande bestämmelserna inte utgjorde hinder för fri rörlighet för arbetstagare. Detta 
eftersom medborgare från en medlemsstat som vill ta anställning i Belgien utan svårighet kan 
säga upp sin försäkring och teckna en ny i Belgien och därmed få avdragsrätt.  
 
Bestämmelserna motiveras även med att de krävs för att upprätthålla en effektiv 
skattekontroll. Det anses nödvändigt eftersom en kontroll av intyg för inbetalda premier som 
skett i andra medlemsstater är svårt, eller rent av omöjligt.  
 
Den belgiska regeringen anför vidare vikten av att upprätthålla sambandet, mellan 
avdragsrätten för premier och beskattningen av de belopp som utbetalas av 
försäkringsgivarna, i skattesystemet. I de fall där premier undantas från avdragsmöjlighet 
kompenseras detta med att pensioner, räntor, kapital eller återköpsvärde avseende 
livförsäkringar undantas från beskattning. Motsatsvis ska de ovannämnda beloppen beskattas 
om avdragsmöjlighet för premierna föreligger.  
 

4.2.3 EG-domstolens svar 
Arbetstagare som har utövat yrkesverksamhet i en medlemsstat och som senare anställs eller 
söker anställning i en annan medlemsstat har vanligtvis tecknat försäkringsavtal med 
försäkringsgivare som är etablerade i den förstnämnda staten. Av detta följer att de 
ifrågavarande bestämmelserna riskerar att särskilt vara till nackdel för sådana arbetstagare 
som är medborgare i andra medlemsstater. Den belgiska regeringens argument för att 
bestämmelserna inte utgör hinder för fri rörlighet för arbetstagare var bristande 
harmonisering. Detta anser inte EG-domstolen som ett godtagbart argument. Visserligen anser 
EG-domstolen att det föreligger bristande harmonisering, dock anses det inte som ett skäl för 
att anföras som ett villkor för att tillämpa artikel 48 (nuvarande 39) EGF. 
 
Att en person skulle vara tvungen att säga upp sin försäkring i en medlemsstat och teckna en 
ny i en annan medlemsstat för att få avdragsrätt, trots att det ligger i personens intresse att 
behålla den, utgör enligt EG-domstolen hinder för personens fria rörlighet på grund av de 
åtgärder och utgifter detta medför.  
 
EG-domstolen hänvisar till rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om 
ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens 
område, för att kontrollera om betalningar har gjorts i en annan medlemsstat när sådana 
betalningar behöver beaktas för att möjliggöra en riktig beskattning av inkomst, det vill säga 
upprätthålla en effektiv skattekontroll. Dock tillägger EG-domstolen att direktivet inte ger 
medlemsstaterna någon skyldighet att samarbeta om det inte, enligt den nationella 
lagstiftningen, är tillåtet för den behöriga myndigheten att samla in information för staternas 
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egna syften. Det anses dock inte utgöra ett skäl till att inte göra försäkringspremierna 
avdragsgilla. 
Det kompensationssystem som ska kompensera förlusten av skatteintäkter, genom att 
avdraget från den totala skattepliktiga inkomsten för premier gällande livförsäkringar medför 
beskattning av pensions-, ränte- eller kapitalbelopp som utbetalas av försäkringsgivarna, 
kräver att medlemsstaterna kan uppbära skatten på de belopp som utbetalas av 
försäkringsgivarna. EG-domstolen fastslår att det inte utgör en tillräcklig garanti att en 
försäkringsgivare åtar sig att betala den nämnda skatten. Även om det skulle vara svårt för en 
stat att få kännedom om ifall försäkringsgivare etablerade i en annan stat gjort utbetalningar 
och beloppen för dessa utbetalningar så är det inte uteslutet att skäl som hänför sig till allmän 
ordning kan åberopas för att förhindra indrivning av skatten. Med hänsyn till ovanstående 
erkänner EG-domstolen att bestämmelserna kan vara nödvändiga för att säkerställa 
sambanden i skattesystemen. Följaktligen strider inte bestämmelserna mot artikel 48 
(nuvarande 39) EGF. 
 
EG-domstolen är noga med att poängtera att bestämmelserna utgör en inskränkning i friheten 
att tillhandahålla tjänster. Bestämmelser som kräver att försäkringsgivaren ska vara etablerad i 
en medlemsstat för att de försäkrade, i den staten, ska ha rätt till vissa skatteavdrag avskräcker 
de försäkrade från att vända sig till försäkringsgivare etablerade i en annan medlemsstat och 
utgör därför för de sistnämnda ett hinder i friheten att tillhandahålla tjänster. EG-domstolen 
medger dock att ett krav på etablering emellertid är förenligt med artikel 59 (nuvarande 49) 
EGF om det krävs för att uppnå de mål som eftersträvas av hänsyn till allmänintresset. 
 
EG-domstolens dom är att bestämmelserna utgör en inskränkning mot artiklarna 48 
(nuvarande 39) och 59 (nuvarande 49) EGF men att det anses vara berättigat av hänsyn till 
behovet av att säkerställa sambandet i det tillämpliga skattesystemet. Artiklarna 67 och 
dåvarande 106 i EGF utgjorde inte hinder för en sådan lagstiftning. 
 

4.3 Futura45 
I nedanstående fall vill ett dotterbolag tillhörande ett moderbolag i en annan medlemsstat göra 
avdrag för uppkomna förluster från tidigare år. Den nationella lagstiftningen ställer dock krav 
på att räkenskaper ska vara upprättade inom staten enligt nationella bestämmelser samt att det 
ska finnas ekonomiskt sammanhang mellan filial och moderbolag. Frågan är om detta strider 
mot etableringsfriheten i nuvarande artikel 43 EGF. 
 

4.3.1 Bakgrund 
Parterna i målet var Futura Participations SA (Futura), med säte i Paris, och dess 
luxemburgska filial Singer (Singer) mot den luxemburgska skattemyndigheten. I 
dubbelbeskattningsavtalet mellan Frankrike och Luxemburg, angående beskattning på 
inkomst och kapital, står det reglerat att när en verksamhet har fasta driftsställen i båda 
staterna ska det endast beskattas för den inkomst som hänförs till det fasta driftsstället i 
respektive stat. I avtalet jämställs en filial med ett fast driftsställe.  
 
Enligt den luxemburgska inkomstskattelagen (nedan lagen) är alla bolag och 
sammanslutningar skattepliktiga för sin inkomst. Bolag hemmahörande i Luxemburg är som 
                                                 
45 Mål C-250/95, Futura Participations SA och  Singer mot Administration des contributions 
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utgångspunkt skattepliktiga för hela dess inkomst, oavsett vart inkomsten är förvärvad. Om 
inkomsten är förvärvad utanför Luxemburg finns dock vissa undantag för att undgå 
dubbelbeskattning. När ett internationellt dubbelbeskattningsavtal är tillämpligt undgås 
beskattning på inkomst förvärvad utomlands. När det inte föreligger något 
dubbelbeskattningsavtal, ska bolaget, hemmahörande i Luxemburg, betala skatt för inkomsten 
som förvärvats utomlands med avdrag med den skatt som redan betalts i den andra staten. 
Vidare står det nämnt att det inhemska bolaget, från nettoinkomsten, får dra av förluster som 
uppkommit tidigare år.  
 
Koncernbolag, som inte anses hemmahörande skattepliktiga i Luxemburg, beskattas endast 
för den inkomst som uppbärs direkt eller indirekt från fasta driftsställen i Luxemburg. Bolag 
som inte är hemmahörande i staten är inte skyldiga att upprätta särskilda räkenskaper för 
deras verksamhet i Luxemburg. Om sådana räkenskaper inte föreligger kan man fastställa 
inkomsten som är skattepliktig i Luxemburg med hjälp av en proportionell fördelning av den 
samlade inkomsten som antas ha uppkommit från den luxemburgska verksamheten (i detta 
fall Futura).  
 
Vidare tillåter lagen utländska bolag att dra av tidigare uppkomna förluster från totala 
nettoinkomsten förutsatt att underskottet har ekonomiskt sammanhang med den inhemska 
inkomsten och att räkenskaperna förs inom landet. För att uppfylla kravet på räkenskap inom 
landet har den luxemburgska regeringen bekräftat att räkenskaperna för den skattepliktiga 
inkomsten ska göras i överrensstämmelse med luxemburgska regler.  
 
Då Singer inte hade fört lagenliga räkenskaper för räkenskapsåret 1986 fastställde 
verksamheten sin skattepliktiga inkomst för det pågående året på Futuras fördelningsgrund. I 
deklarationen för det året begärde Singer avdrag med mer än 23 000 000 LRF46 som hade 
uppkommit mellan 1981 och 1986. Då räkenskaperna inte gjorts enligt luxemburgska regler 
de åren heller så fastställdes förlusterna på grundval av Futuras fördelningsgrund. Den 
luxemburgska skattemyndigheten avslog emellertid Singers begäran med hänvisning till att 
underskott från tidigare år, från en begränsat skattskyldig, endast kan göras gällande om de 
nationella räkenskapsreglerna följs. 
 
Futura och Singer anförde att avslaget stod i strid med etableringsfriheten i artikel 52 
(nuvarande 43) EGF. Den nationella domstolen begärde ett förhandsavgörande från EG-
domstolen där de frågade om artikel 54 (nuvarande 43) förhindrar en medlemsstat från att 
ställa krav på att sparade förluster från tidigare räkenskapsår från en skattskyldig som har en 
filial, men inte hemvist där, dels ska ha ekonomiskt samband med den skattskyldiges inkomst 
i staten och dels att den skattskyldiges räkenskaper, där förlusten uppstod, har fört 
räkenskaper för den utövade verksamheten som överrensstämmer med de nationella reglerna. 
Därmed kommer två villkor att undersökas. Det första berör det ekonomiska sambandet och 
de faktorer som kan spela roll vid beräkningen av skatten och det andra räkenskapsföringen 
som berör hur dokumentationen av beräkningen sker.  

                                                 
46 Luxemburgska franc 
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4.3.2 Argument för den luxemburgska lagstiftningen 
Första villkoret är att sparade förluster måste vara ekonomiskt sammankopplade med 
inkomsten i beskattningslandet så att endast förluster som uppkommit från den begränsat 
skattskyldiges aktiviteter i staten kan sparas. Enligt rättspraxis47 faller direkt beskattning 
under medlemstaternas kompetensområde. Detta får dock inte medföra någon direkt- eller 
indirekt diskriminering på grund av nationalitet. Å andra sidan inräknas endast vinster och 
förluster som uppkommit från aktiviteter i Luxemburg i beräkningen av skatten i denna stat. 
Ett sådant system överrensstämmer med den skattemässiga territorialprincipen (se vidare 
4.5.4) och kan inte anses som direkt- eller indirekt diskriminerande enligt EGF. 
Andra villkoret, att räkenskaperna för förluståren från medlemsstaten ska har gjorts enligt 
nationella bestämmelser, kan utgöra ett hinder för etableringsfriheten enligt fördragets artikel 
52 (nuvarande 43) EGF. Artikeln innebär att det ska vara fritt att etablera bolag i en 
medlemsstat, som enligt artikel 58 (nuvarande 48) EGF likställs med en fysisk person, på 
samma villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare.  
 
Detta betyder i praktiken att ett bolag som önskar att spara sina eventuella förluster från en 
filial från tidigare år är tvingad att föra särskilda räkenskaper för filialen enligt de 
bestämmelser där filialen har sin hemvist. Dessa räkenskaper ska finnas i den stat där filialen 
är upprättad, och inte där bolaget har sin hemvist. 
 
Det är detta villkor, vilket speciellt drabbar bolag med filialer i andra medlemsstater, som 
ligger till grund för hindret enligt artikel 52 (nuvarande 43) EGF. Det skulle bara förhålla sig 
annorlunda om det motiverades med hänsyn till allmänintresse. Men i så fall krävs det 
dessutom att åtgärden är ägnat för att säkra syftet ifråga och inte gå utöver vad som krävs för 
att uppfylla detta syfte. 
 
Både den franska och den luxemburgska regeringen har gjort gällande att åtgärden är 
nödvändig för att en medlemsstats skattemyndighet ska kunna kontrollera den inkomst som 
ska beskattas i medlemsstaten. Den luxemburgska regeringen har även förklarat att villkoret 
för utländska skatteobjekt, att hålla särskilda räkenskaper, krävs för att upprätthålla 
bevisningen mot att en förlust verkligen uppstått från aktiviteter i Luxemburg. Det ska även 
vara möjligt för skattemyndigheten att när som helst göra en inspektion av räkenskaperna. 
 

4.3.3 Kommissionens resonemang 
Kommissionen anser däremot att åtgärden inte är nödvändig för att uppnå syftet. Den 
luxemburgska regeringen kan kontrollera underskottet med hjälp av de räkenskaper som den 
begränsat skattskyldige för i sin hemviststat. Vidare kan myndigheterna tillämpa rådets 
direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas 
behöriga myndigheter på direktbeskattningens område för att få ut den information som är 
nödvändig för att fastställa den skattskyldiges inkomst. EG-domstolen har åtskilliga gånger 
uttalat att hinder mot de grundläggande friheterna kan vara berättigat om det krävs för att 
upprätthålla en effektiv skattekontroll med beaktande av allmänhetens bästa. En medlemsstat 
har således rätt till använda sig av bestämmelser, som gör det möjligt att kunna kontrollera 
både inkomsten som är skattskyldig i medlemsstaten och underskottet som ska föras framåt. 
 

                                                 
47 Se mål C-279/93, Finanzamt Köln-Alstadt mot Roland Schumacker (1995) 
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4.3.4 EG-domstolens svar 
Kommissionens framlagda förslag skulle innebära att målen av det andra villkoret inte uppnås 
om de luxemburgska myndigheterna, för att kontrollera de enskilda posterna i den 
skattepliktiges inkomst, skulle referera till räkenskaper som finns hos den begränsat 
skattskyldige och som förts efter reglerna i andra medlemsstaten. För tillfället har det inte 
skett någon harmonisering av de nationella reglerna om uppgörelse av beskattningsunderlaget 
för direkt beskattning. Varje medlemsstat fastställer därför sina egna regler såväl gällande 
vinster, inkomster, omkostnader, avdrag och om vad som ska tas med i beräkningen av den 
skattskyldiges inkomst samt bestämmelser för vilka förluster som kan bäras vidare framåt. 
Det är därför utan betydelse att dåvarande artikel 54 (3) (g) EGF tillhandahåller regler som 
ska samordna reglerna om årsredovisningar för vissa företagsformer. Även om ett bolags 
räkenskaper, uppställt efter gällande regler, gör åtskillnad mellan aktiviteter i dess olika 
filialer, vilket de reglerna inte kräver, så skulle detta inte nödvändigtvis vara relevant för att 
avgöra den skattskyldiges inkomst för den enskilda filialen. Det är därför ingen garanti att ett 
bolags räkenskaper, som är uppställda i överrensstämmelse med gällande regler om 
samordning, eller räkenskaper, som är uppställda med hänsyn till att bestämma den 
skattepliktiges inkomst i förväg där bolaget har sin hemvist, kommer att innehålla relevanta 
upplysningar om den beskattningsbara inkomsten eller förluster som kan sparas till framtiden. 
 
Hur som helst kvarstår det att undersöka om det andra villkoret är nödvändigt för att 
kontrollera underskotten som kan dras av mot den inkomst som den skattepliktiga haft från 
senare räkenskaper än det räkenskapsår då underskottet uppstått. Enligt den luxemburgska 
lagen är begränsat skattskyldiga inte tvingade att upprätta lagenliga räkenskaper för 
verksamheten i Luxemburg och därmed har Luxemburgs myndigheter i princip frånskrivit sig 
möjligheten till att göra inspektioner av räkenskaperna. Det är bara när begränsat 
skattskyldiga begär avdrag för förluster som uppkommit föregående år som de är skyldiga att 
visa att de gjort lagenliga räkenskaper för aktiviteterna i Luxemburg och att räkenskaperna har 
förvarats i landet. Det enda som de luxemburgska myndigheterna har behov av när en sådan 
begäran görs är att underskottet kan kontrolleras. Om den skatteskyldige kan göra detta, kan 
de luxemburgska myndigheterna inte vägra den skatteskyldige att ta med sig gamla förluster 
med motivering att det inte skett lagenliga räkenskaper för verksamheten i Luxemburg och att 
den bevarats där. 
 
I en situation som denna är det inte absolut nödvändigt att de medel, som icke-hemmahörande 
skattskyldiga måste kunna demonstrera för att visa storleken på förlusterna som han önskar ta 
med sig, är orimliga enligt de regler som är fastställda i den luxemburgska lagen. Det ska 
även påminnas att medlemsstaternas myndigheter kan tillämpa direktiv 77/799/EEG av den 
19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på 
direktbeskattningens område för att få de upplysningar från en annan medlemsstat som krävs.  
 
Men det faktum att en medlemsstat tillåter en begränsat skattskyldig till att bevisa storleken 
av hans beskattningsbara inkomst på basis av en fördelning av hans totala inkomst, betyder 
det inte att det är förpliktigat att acceptera en beräkning av storleken av förluster som ska 
bäras framåt gjord på basis av en fördelning av totala förluster. Om fördelningsmetoden 
involverar felaktigheter, är en medlemsstat inte skyldig att bestämma den beskattningsbara 
basen för en skattebetalare ensam med hjälp av den fördelningsmetoden. 
 
Frågan ska därför besvaras att artikel 52 EGF (nuvarande 43) EGF inte är till hinder för att en 
medlemsstat ställer krav på underskott från en filial har ett ekonomiskt sammanhang med den 
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skattepliktiges inkomst i staten när inte hemmahörande bolag behandlas mer förmånligt. 
Artikel 52 (nuvarande 43) EGF är däremot till hinder för att avdrag endast kan ske på villkor 
att den skatteskyldiges räkenskapsår, då underskottet uppkommit, har fört räkenskaper i 
överensstämmelse med de nationella reglerna, och bevarat dem i gällande stat. Staten kan 
emellertid kräva att den begränsat skattskyldige kan visa att förlusterna verkligen uppstått i 
staten under de gällande räkenskapsåren.   
 

4.4 Skandia48 
I detta fall är frågan om ett svenskt försäkringsbolag har avdragsrätt för utbetalda premier, 
gällande pensionsförsäkring till en anställd, som tryggats hos utländska försäkringsbolag. Den 
svenska lagstiftningen kräver etablering i Sverige för att ett sådant avdrag ska för göras. 
Motiveringen är att detta krävs för att upprätthålla en effektiv skattekontroll och för att inte 
urholka det svenska skattessystemet. Frågan är om detta utgör inskränkningar mot friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt artikel 49 EGF. 
 

4.4.1 Bakgrund 
Regeringsrätten begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen i målet Skandia och 
Ramstedt angående tolkningen av främst artikel 49 EGF. Bakgrunden till målet var att 
Skandia kommit överens om att en del av den anställde och i Sverige bosatta Ola Ramstedts 
pension skulle tryggas genom att Skandia tecknade tjänstepensionsförsäkring hos det danska 
livförsäkringsbolaget Skandia Link Livforsikring A/S, det tyska livförsäkringsbolaget Skandia 
Lebensversicherung AG eller det brittiska livförsäkringsbolaget Skandia Life Assurance Ltd. 
  
Bestämmelserna om beskattning av försäkringar står reglerad i 58 kap IL. 
Tjänstepensionsförsäkringar som tecknas av en arbetsgivare för en anställds räkning och för 
vilka arbetsgivaren betalar premierna görs det i lagstiftningen åtskillnad mellan 
pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar. I princip49 ska en försäkring, för att kunna anses 
utgöra en pensionsförsäkring, tecknas i en försäkringsrörelse som är etablerad i Sverige samt 
uppfylla kraven i 58 kap. 4-11 §§. Med en kapitalförsäkring avses en livförsäkring som inte är 
en pensionsförsäkring. Premier som anses utgöra pensionsförsäkring är omedelbart 
avdragsgilla för arbetsgivaren och pensionen som senare utges är inkomstskattepliktig fullt ut 
hos den pensionerade löntagaren. Premier avseende kapitalförsäkringar är däremot inte 
avdragsgilla för arbetsgivaren mer än det belopp som arbetsgivaren enligt avtal ska betala till 
den anställde. Detta avdrag kan följaktligen inte medges förrän allteftersom pensionen faktiskt 
faller ut. För den anställde utgör de belopp som denne får skattepliktig inkomst av tjänst. 
 
Ola Ramstedt och Skandia har i ansökan om förhandsbesked till Skatterättsnämnden frågat 
1) om Skandia får avdragsrätt vid inkomstbeskattningen för premierna på en försäkring som 
tecknas hos något av de ovannämnda utländska försäkringsbolagen och, i så fall, när 
avdragsrätten inträder, 
 2) om svaret på denna fråga påverkas av om de utländska försäkringsbolagen gentemot 
svenska skattemyndigheten förbinder sig att lämna kontrolluppgifter avseende de belopp som 
utbetalas till Ola Ramstedt på aktuell försäkring och  

                                                 
48 Mål C-422/01, Skandia och Ramstedt (2003) 
49 Bestämmelser om vissa fall står nämnda i 58 kap 5 § IL  
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3) om Ola Ramstedt skall deklarera utfallande belopp på försäkringen som inkomst av tjänst 
och i så fall när detta skall ske. 
 
I Skatterättsnämndens förhandsbesked meddelades att Skandia inte hade rätt till avdrag för 
erlagda premier, men att avdragsrätt för pensionen skulle komma att föreligga när denna 
betalades ut. Vidare fann nämnden att Ola Ramstedt skulle beskattas för utfallande 
pensionsbelopp. Nämnden angav även att de svenska reglerna inte gav upphov till någon 
gemenskapsrättslig diskriminering med stöd av dom i mål 204/90, Bachmann (se ovan 4.2), 
där det angavs att det kan vara berättigat att begränsa avdragsrätten för att bevara ett enhetligt 
skattesystem. 
Med hänsyn till de nationella regler som det är fråga om i målet kan de avskräcka dels 
svenska arbetsgivare från att teckna avtal om tjänstepensionsförsäkring hos bolag som är 
etablerade i en annan medlemsstat än Sverige och dels utländska försäkringsbolag från att 
tillhandahålla sina tjänster på den svenska marknaden. 
 

4.4.2 Argument för den svenska lagstiftningen 
I domstolen anförde den svenska regeringen att motiveringen till den svenska lagstiftningen 
bland annat är att man anser det nödvändigt med etablering inom Sverige för att upprätthålla 
en effektiv skattekontroll. Ett system som grundar sig på att de skattskyldiga på frivillig väg 
ska lämna uppgifter, om uppburna skattepliktiga belopp avseende premieinbetalningar eller 
utbetalningar som ger rätt till avdrag, till de nationella skattemyndigheterna anses inte som 
speciellt verklighetstroget. Ett andra skäl, till varför det ska vara krav på etablering i Sverige 
för att få samma avdragsmöjligheter, är att man annars skulle urholka det svenska 
skatteunderlaget. Om det inte fanns ett krav på fast driftsställe inom landet för 
försäkringsföretag skulle Sverige inte heller ha beskattningsrätten för 
pensionsutbetalningarna. De skattskyldiga skulle därmed kunna dra fördelar av skillnader 
mellan länders olika skattesystem. Pensionsförsäkringar skulle då tecknas i den medlemsstat 
som har den lägsta skattesatsen på pensionsutbetalningar och som i ett ömsesidigt 
dubbelbeskattningsavtal med förmånstagarens bosättningsstat har avtalat att källskatt för 
dessa utbetalningar ska tas ut i den stat där den utbetalas. På sikt skulle detta leda till att 
medlemsstaterna var tvungna att utjämna sin skattenivå sinsemellan.  
 
Arbetsgivaren kan få avdragsrätt för sina pensionskostnader innan pensionen betalas ut genom 
att göra en avsättning i balansräkningen eller överföring till pensionsstiftelse. Detta innebär att 
avdragen kommer att göras vid företag som är etablerade i Sverige och att medgivna avdrag 
kommer att återföras till beskattning vid dessa företag. Om det inte krävdes att 
försäkringsrörelsen skulle vara etablerad i Sverige för att de skulle få göra samma avdrag 
skulle det kunna leda till att konkurrensneutraliteten påverkas. Bland annat från 
skattekontrollsynpunkt skulle svenska försäkringsrörelser som bildar dotterbolag utomlands 
liksom utländska försäkringsrörelser få obefogade konkurrensfördelar framför 
pensionskapitalförvaltning i andra former och pensionsförsäkringsrörelser i Sverige. 
  

4.4.3 EG-domstolens svar 
EG-domstolen godtar inte någon av de motiveringar som den svenska regeringen lagt fram 
som argument för krav på etablering i Sverige. Gällande skälet till att det skulle försvåra en 
effektiv skattekontroll, åberopar EG-domstolen rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 
december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på 
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direktbeskattningens område där man från behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat 
kan få alla uppgifter som gör det möjligt för den att fastställa den korrekta inkomstskatten. 
Därmed kan en medlemsstat följaktligen kontrollera vad som av en skattskyldig betalts i 
premier till ett utländskt försäkringsbolag. Argumentet att det svenska skatteunderlaget skulle 
urholkas om det inte var krav på svensk etablering får inte heller medhåll av EG-domstolen. 
EG-domstolen slår bland annat fast att de som tillhandahåller tjänster och eventuellt kan få en 
skatteförmån på grund av förmånligare skatt i den medlemsstat där de är etablerade inte kan 
medföra att en annan medlemsstat skattemässigt tillåts missgynna de mottagare av dessa 
tjänster som är etablerade i sistnämnda stat. EG-domstolen anser att en sådan 
kompensationsbeskattning strider mot grunderna för den inre marknaden50. Bland de hänsyn 
som nämns i nuvarande artikel 46 (förut 56) EGF, finns det inte heller nämnt att behovet av 
att hindra att skatteintäkter minskas kan motivera en inskränkning av friheten att 
tillhandahålla tjänster. Resonemanget att utländska försäkringsrörelser skulle få obefogade 
konkurrensfördelar framför pensionskapitalförvaltning i andra former och 
pensionsförsäkringsrörelser i Sverige om inte kravet på etablering i Sverige fanns, anses inte 
som en giltig motivering till priset av att friheten att tillhandahålla tjänster inskränks. 
 
EG-domstolens anser att artikel 49 EG utgör hinder för att en försäkring som tecknas i en 
försäkringsrörelse som är etablerad i en annan medlemsstat och som uppfyller samtliga villkor 
som i nationell rätt ställs på en tjänstepensionsförsäkring, utom villkoret att vara tecknad i en 
försäkringsrörelse som är etablerad i det egna landet, särbehandlas skattemässigt med 
inkomstskatteeffekter som, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kan vara 
mindre fördelaktiga. 
 

4.5 Marks & Spencer51 
I målet Marks & Spencer (M & S) mot David Halsey, HM Inspector of Taxes, är frågan om 
de brittiska bestämmelserna om koncernavdrag, rätten att överföra förluster inom en koncern, 
strider mot etableringsfriheterna som regleras i artiklarna 43 och 48 EGF. Detta då de brittiska 
bestämmelserna endast tillåter koncernavdrag för de bolag inom koncernen som har hemvist 
eller bedriver näringsverksamhet genom fast driftställe i Storbritannien. Då någon dom ännu 
kommit i detta fall så bygger informationen på det förslag till dom som Generaladvokat M. 
Poiares Maduro (Generaladvokaten) lämnat. 
 

4.5.1 Bakgrund 
M & S är ett moderbolag med hemvist i Storbritannien men som även ägde dotterbolag i 
Tyskland, Belgien och Frankrike. Bolaget är specialiserat inom detaljhandeln och 
tillhandahåller kläder, livsmedel, hushållsmaskiner och finansiella tjänster. Då dotterbolagen 
sedan mitten av 1990-talet redovisat förluster meddelade M & S den 29 mars 2001 att man 
skulle upphöra med verksamheten i Tyskland, Belgien och Frankrike. I slutet av 2001 
upphörde därför det tyska samt det belgiska dotterbolaget medan det franska dotterbolaget 
överläts. 
 
Därför ansökte M & S hos den brittiska skattemyndigheten, HM Inspector of Taxes David 
Halsey, om att få göra koncernavdrag för de förluster som hade uppstått i de dotterbolag som 

                                                 
50 Artikel 3c EGF 
51 Förslag till avgörande i mål C-446/03, Mark & Spencer mot David Halsey (2005) 
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funnits utomlands. Förlusterna som skulle beaktas var de som uppkommit under 
räkenskapsåren 1998-2001. Detta koncernavdrag nekades dock av den brittiska 
skattemyndigheten med motiveringen att de brittiska bestämmelserna om koncernavdrag 
endast var tillämpliga på bolag som hade hemvist eller bedrev verksamhet från fast driftställe 
i Storbritannien. Då dotterbolag varken hade sin hemvist eller sitt fasta driftställe i 
Storbritannien kunde M & S inte göra avdrag för de i dotterbolagen uppkomna förlusterna.  
 
Detta beslut överklagades till Special Commissioners of Income Tax, skattedomstolens första 
instans, där M & S anförde att de brittiska bestämmelserna om koncernavdrag stred mot 
artiklarna 43 och 48 EGF. Detta överklagande ogillades av skattedomstolen med 
motiveringen att den brittiska rättspraxisen var tydlig och att några tolkningsfrågor inte var 
nödvändiga att ställa. Vidare angav man att de brittiska skattebestämmelserna inte ansågs 
strida mot gemenskapsrätten. Skattedomstolen fastställde därmed skattemyndighetens beslut. 
 
M & S överklagade detta beslut till High Court of Justice som vilandeförklarade målet och 
hänvisade frågan till EG-domstolen. Frågorna som ställts till EG-domstolen är i korthet enligt 
följande: 
 
Är det en inskränkning av rätten till fri etablering att bolag med dotterbolag i andra 
medlemsstater undantas från rätten till förlustutjämning genom koncernavdrag medan bolag 
med filialer i andra medlemsstater kan tillämpa koncernavdraget? 
 
Är det en inskränkning av etableringsfriheten att dotterbolag i andra medlemstater inte 
omfattas av koncernavdragsreglerna medan dotterbolag i den aktuella medlemsstaten kan 
tillämpa reglerna? 
 
Om den brittiska lagstiftningen anses vara en inskränkning av etableringsfriheten, är den då 
motiverad med hänsyn tagen till sådana skäl som erkänns i EG-rätten? 
 

4.5.2 Brittisk lagstiftning 
De brittiska skattebestämmelserna finns i lagen Income and Corporation Taxes Act 1988. I 
denna lag framgår enligt artikel 8 att bolag med hemvist i Storbritannien ska beskattas för sina 
inkomster i hela världen. Med det menas att även resultatet från bolagets filialer samt fasta 
driftställe i utlandet ska ingå i bolagets beskattningsbara resultat. Då eventuell 
dubbelbeskattning kan komma i fråga medges avräkning för den skatt som erlagts i utlandet. 
För de bolag som inte har hemvist i Storbritannien kan bolaget beskattas för det resultat som 
är hänförbart till fast driftställe eller filial i Storbritannien. 
 
Koncernbeskattning i Storbritannien utgör ett eget skattemässigt regelverk. I koncernen utgör 
varje bolag ett eget specifikt skattesubjekt och beskattas endast för sitt eget resultat. Dock 
finns det två undantag i de skatterättsliga koncernbestämmelserna som ger möjlighet till 
resultatutjämning i brittiska koncerner.   
 
För det första är det möjligt för ett utländskt dotterbolag att lämna utdelning av hela sin vinst 
till det brittiska moderbolaget. Denna utdelning anses därmed ha uppkommit i moderbolaget 
och kan kvittas mot vinster i moderbolaget. Eventuell dubbelbeskattning undviks genom 
avräkning av den utländska skatten. Den andra möjligheten, som kallas koncernavdrag, ger 
bolag i en koncern möjlighet att överföra sina förluster till ett annat bolag i koncernen så att 
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det mottagande bolaget kan kvitta denna förlust mot sina vinster. Detta medför dock att det 
givande bolaget inte längre har rätt att utnyttja eller spara den förlust de genom 
koncernavdraget har avstått ifrån. I målet mellan M & S och David Halsey är det denna 
bestämmelse som ska prövas.  
 
De brittiska koncernavdragsreglerna och de svenska koncernbidragsreglerna skiljer sig 
lagtekniskt åt. Dock anses de grundläggande bestämmelserna vara desamma och domen i det 
här fallet kan leda till att även de svenska koncernbidragsreglerna behöver ändras.52 
 

4.5.3 Tillämpning av kriterier för etableringsfrihet 
Vid bedömningen om rätten till fri etablering inskränkts tillämpas de kriterier som förklarats i 
kapitel 3.5.1. Den inskränkning som ska behandlas kan delas in i två delar.  

1. Inskränkning som skett till följd av vald företagsform för dotterbolag i utlandet. 
2. Inskränkning som skett till följd av vald etableringsort för dotterbolag.  

 
Den första frågan som ställts till EG-domstolen är om det är en inskränkning av 
etableringsfriheten att dotterbolag i annan medlemsstat inte behandlas likadant som filial i 
annan medlemsstat. EG-domstolen har i tidigare fall fastställt att det inte får förekomma 
någon diskriminering av valet mellan olika företagsformer.53 I samtliga dessa fall handlade 
det dock om diskriminering förenad med val av etableringsort och inte endast val av 
företagsform. Vad gäller M & S regleras filialer och dotterbolag skattemässigt olika i den 
brittiska lagstiftningen. Denna skillnad är direkt kopplad till den juridiska form man valt för 
sin etablering i den andra staten. Att dessa regleras olika beror på att dotterbolag alltid 
behandlas som självständiga juridiska personer och enskilda skattesubjekt. Därmed 
förekommer det inte någon samlad beskattning eller resultatutjämning för dessa företag. 
Etableringsfriheten hindrar dock inte att juridiska personer behandlas olika då de befinner sig 
i olika rättsliga situationer. Bestämmelserna ska inte skapa enhetlighet för de olika 
etableringsformernas regelverk utan de är till för att säkerställa en skatteneutralitet vid 
utövandet av etableringsfriheten.54 Därmed kan den brittiska lagstiftningen inte anses utgöra 
en inskränkning av etableringsfriheten utifrån den första frågan.  
 
Den fråga som därmed anses vara relevant i det här fallet är frågan om det är en inskränkning 
av etableringsfriheten att behandla dotterbolag inom staten olika från dotterbolag i annan 
medlemsstat. I det här fallet har M & S utnyttjat sin etableringsfrihet då de bildat dotterbolag i 
andra medlemsstater. Då koncernavdraget vägras till följd av just dessa etableringar anses den 
brittiska lagstiftningen utgöra en inskränkning av etableringsfriheten. Den brittiska 
lagstiftningen har i det är fallet en utflyttningsrestriktion som medför att de bolag som bildar 
ett dotterbolag i annan medlemsstat inte behandlas på samma sätt som om man bildat 
dotterbolaget i Storbritannien. Denna restriktion har bl.a. behandlats i ICI-målet55 där den inte 
godtogs av EG-domstolen. 
 

                                                 
52 Lindström-Ihre, Lena, 2004, ”Ett svenskt perspektiv på gränsöverskridande förlustutjämning”, Skattenytt nr. 5 
s. 315-317 
53 Se bilaga X Mål C-311/97, Royal Bank of Scotland mot Elliniko Dimosio (grekiska staten) (1999) 
54 Förslag till avgörande i mål C-446/03, Mark & Spencer mot David Halsey (2005) (p.49) 
55 Se bilaga X Mål C-264/96, Imperial Chemical Industries plc (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her Majesty´s 
Inspector of Taxes (1998)  
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4.5.4 Berättigande av inskränkningen 
I anförandet till varför inskränkningen skulle vara berättigad anfördes tre argument. Det första 
var att om koncernavdraget medgavs skulle det leda till en minskning av skatteintäkterna och 
därmed innebära budgetproblem för de berörda staterna. Detta avfärdades av 
generaladvokaten då EG-domstolen tidigare fastslagit att ”en minskning av skatteintäkter inte 
kan anses utgöra sådana tvingande hänsyn till allmänintresset som kan åberopas för att 
rättfärdiga en åtgärd som i princip strider mot en grundläggande frihet”.56 De andra 
argumenten som framfördes var att inskränkningen skulle vara berättigad pga. den 
skatterättsliga territorialprincipen och behovet att säkerställa skattesystemets inre 
sammanhang. 
 

4.5.5 Den skatterättsliga territorialprincipen 
Den brittiska regeringen har i sitt anförande framfört att vägran av koncernavdraget är 
förenligt med territorialprincipen. Denna princip går ut på att man inte beviljar någon 
skatteförmån när man inte har beskattningsrätt för objektet i fråga. I det här fallet anser den 
brittiska regeringen att då man inte kan beskatta intäkterna i de utländska dotterbolagen kan 
inte heller avdrag göra för dess förluster. Koncernavdrag kan därför endast medges för de 
bolag som är etablerade eller bedriver verksamhet inom landet. Den brittiska regeringen anför 
vidare att territorialprincipen erkänns i EG-domstolens rättspraxis genom Futura-fallet (se 
ovan 4.3). I detta mål har det dock endast fastslagits att det finns ett behov att beakta de krav 
som följer av samexistensen av medlemsstaternas suveräna skattesystem.57 Dessa krav 
förutsätter att konkurrerande suveräna skattsystem kan kompromissa. Av detta följer att för att 
beskattning ska kunna ske krävs det en anknytning till skattesubjektets nationalitet eller till 
inkomsternas källa. Därmed kan utländska bolag endast beskattas till den del intäkterna kan 
hänföras till dess territorium. 
 
Syftet med territorialprincipen är att hindra att det uppkommer behörighetskonflikter, inte att 
kringgå gemenskapsrätten. Genom att ansluta sig till EGF har medlemsstaterna accepterat de 
fria rörligheterna som bl.a. tvingar medlemsstaterna att beakta transnationella situationer.  
Storbritannien kan därför inte neka M & S avdraget med hänsyn till att det för beviljandet av 
en skatteförmån krävs en motsvarande beskattningsrätt. Detta då det är moderbolaget, med 
hemvist i Storbritannien, som begär avdraget. Därmed är det en juridisk person som är 
obegränsat skattskyldig, det vill säga som Storbritannien kan beskatta, som begär avdraget. 
Det begärda avdraget hänför sig därför inte endast till verksamhet i utlandet utan till en 
koncern där moderbolaget är obegränsat skattskyldig i Storbritannien. Därmed ska de 
bestämmelser som finns om koncernavdrag i Storbritannien tillämpas för koncernen.  
 

4.5.6 Skattesystemets inre sammanhang 
Enligt EG-domstolens rättspraxis kan en inskränkning av etableringsfriheten accepteras med 
hänsyn till behovet av att säkerställa skattesystemets inre sammanhang. Detta argument är det 
tredje argument som den brittiska regeringen anför. Att säkerställa skattesystemets inre 
sammanhang innebär att man kan inskränka på de fria rörligheterna om det skulle innebära 
oberättigade angrepp på de nationella skattesystemens inneboende systematik58. Syftet med 

                                                 
56 Förslag till avgörande i mål C-446/03, Mark & Spencer mot David Halsey (2005) (p.56) 
57 Förslag till avgörande i mål C-446/03, Mark & Spencer mot David Halsey (2005) (p.60) 
58 Förslag till avgörande i mål C-446/03, Mark & Spencer mot David Halsey (2005) (p.66) 
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inskränkningen ska alltså vara att bevara skattesystemens helhet. Dock får inskränkningen 
inte innebära hinder mot att lagstiftningen kan integreras till den inre marknaden.  
 
Framgår det tydligt av lagstiftningen, att det för beviljandet av en skatteförmån krävs att det 
även föreligger krav på motsvarande beskattning, kan inskränkningen vara berättigad. Detta 
behandlas i Bachmann-fallet (se kap 4.2) där Belgien kunde neka ett skatteavdrag utan att de 
fria rörligheterna inskränktes. Avseende koncernavdraget som M & S begär anser den 
brittiska regeringen att det även är så i det här fallet. För att koncernavdraget ska kunna 
medges krävs det att Storbritannien har möjlighet att beskatta dotterbolaget. Mot detta anför 
M & S att för att inskränkningen ska kunna accepteras krävs det att sambandet, mellan 
skatteförmån och rätt att beskatta, finns inom ett skattesystem och att det avser ett 
skattesubjekt, vilket det inte gör för M & S.  
 
I tidigare fall, Bosal59 och Lankhorst60, kunde skattesystemets inre sammanhang inte åberopas 
som en berättigad inskränkning av etableringsfriheten. Detta eftersom det inte fanns något 
direkt samband, avseende en och samma skatteskyldig, mellan möjligheten att dra av avgifter 
som betalts och beskattningen av de belopp som tagits emot. Sådant direkt samband ansågs 
inte föreligga eftersom ett dotterbolag med säte utanför länder missgynnades skattemässigt, i 
jämförelse med inhemska dotterbolag, utan att det skedde någon skattemässig förmån som 
kompensation. Dotterbolag utgör nämligen till skillnad från filialer och fasta driftställen egna 
juridiska personer som var för sig är enskilda skattesubjekt. Därmed saknas ett direkt 
samband inom ramen för en och samma beskattning, vilket medför att skattesystemets inre 
sammanhang inte kan åberopas. 
 
Generaladvokaten anser att man bör börja med att titta tillbaka på syftet med 
koncernavdraget. Syftet är att förhindra skattemässiga effekter på grund av att man väljer att 
bilda en koncern. Detta innebär att både positiva och negativa effekter ska förhindras. 
Koncernavdraget ger koncerner rätt att överföra förluster mellan bolagen i koncern, därefter 
kan förlusterna inte användas mer. Det överförande bolaget förlorar därmed sin avdragsrätt 
när överföringen skett. Fördelen som tillgodoräknas det mottagande bolaget neutraliseras 
därför genom den nackdel som uppstår för det överförande bolaget. 
 
Risken i det här fallet är att förlusten kan komma att utnyttjas två gånger. Om avdraget 
medges dels för det mottagande bolaget och dels för det överförande bolaget beräknas 
förlusten dubbelt och syftet med reglerna för koncernavdraget kringgås. Detta skulle kunna 
innebära att en inskränkning av koncernavdraget kan vara berättigad. I sitt anförande 
motiverar den brittiska regeringen endast inskränkningen med att de inte kan beskatta det 
överförande bolaget. Denna motivering kan inte berättiga vägran att inte medge 
koncernavdraget då den enbart syftar till att skydda Storbritanniens skatteintäkter, vilket det 
har konstaterats att vägran med denna motivering strider mot de fria rörligheterna. 
Storbritannien ska alltså beakta hur förlusterna behandlas i de andra medlemsstaterna.  
 
Avdraget kan endast medges i de fall där avdraget inte medges i dess hemland. Storbritannien 
har dock rätt att neka avdraget om avdraget medgetts i hemlandet eller om det enligt 
lagstiftningen i den andra medlemsstaten är möjligt att antingen överföra förlusten till en 
annan person eller att skjuta upp förlusten till ett senare år. Detta då det är motiverat att ge 
reglerna i hemstaten, för det överförande bolaget, företräde framför reglerna i den andra 
                                                 
59 Se bilaga X Mål C-168/01, Bosal Holding BV mot Staatssecretaris van Financiën (2003) 
60 Se bilaga X Mål C-324/00, Lankhorst-Hohorst GmbH mot Finanzamt Steinfurt (2002) 
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staten. Storbritannien gör även gällande den svårighet som finns i att kontrollera om avdraget 
kan göras i hemstaten. Denna svårighet avfärdas dock då direktiv 77/799/EEG av den 19 
december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på 
direktbeskattningens område avser att förstärka samarbetsmöjligheterna mellan 
medlemsstaterna, vilket även konstaterats i Schumacker-fallet61. Storbritannien skulle även 
kunna ha möjligheten att kräva att det överförande bolaget kan påvisa att avdraget inte kan 
utnyttjas i hemlandet. 
 

4.5.7 Generaladvokatens förslag till avgörande 
Generaladvokaten anser att artikel 43 EGF och artikel 48 EGF utgör ett hinder mot den 
brittiska lagstiftningen om koncernavdrag. Detta då koncernavdrag inte kan medges för 
överförda förluster från dotterbolag med hemvist i annan medlemsstat medan samma avdrag 
skulle medges om dotterbolaget hade hemvist i medlemsstaten.  
 
Artikel 43 EGF och artikel 48 EGF utgör dock inte något hinder om det i lagstiftningen 
förutsätts att man för att avdrag ska medges inte kan få en motsvarande skattemässig 
behandling i den medlemsstat där dotterbolaget har sin hemvist. 

                                                 
61 Se bilaga X Mål C-279/93, Finanzamt Köln-Alstadt mot Roland Schumacker (1995) 
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5 Analys och slutdiskussion 
I skrivande ögonblick har domen i Marks & Spencer-fallet ännu inte avkunnad. Om EG-
domstolen följer det förslag som lämnats av generaladvokat M. Poiares Maduro kommer 
domen att få effekter även i Sverige. Detta då svenska börsbolag redan begärt förhandsbesked 
från Skatterättsnämnden gällande gränsöverskridande resultatutjämning62. De svenska 
koncernbidragsreglerna kommer då att behöva ändras. Men hur kommer reglerna att 
förändras? Kommer gränserna att öppnas helt mellan medlemsstaterna så att kapital kan 
slussas över gränserna med skatterättslig verkan? Eller kommer möjligheten till 
förlustutjämning slopas helt? EG-domstolen kan även välja att gå en annan väg än 
generaladvokaten och tillåta de inskränkningar som finns i den brittiska lagstiftningen. Detta 
kommer att innebära en stor lättnad för EU-ländernas finansministrar och att ländernas 
suveräna skattesystem stärker sin ställning gentemot de fria rörligheterna på den inre 
marknaden. I detta kapitel kommer det att diskuteras argument för inskränkning av 
etableringsfriheten. Slutligen diskuteras möjliga alternativ till en framtida lösning.  
 

5.1 Analys av inskränkningen 
I fallet Marks & Spencer har generaladvokaten i sitt förslag ansett att de brittiska 
bestämmelserna om koncernavdrag strider mot de fria rörligheterna. Att inte behandla filialer 
och dotterbolag lika anses dock inte vara en diskriminering mot de fria rörligheterna. Detta då 
varje land har sitt eget suveräna skattesystem och att man väljer att behandla två olika 
företagsformer på olikartade sätt är inte en diskriminering som kan anses omfattas av 
etableringsfriheten. I det fall att en lagstiftning i en medlemsstat däremot behandlar ett 
dotterbolag i annan medlemsstat skatterättsligt sämre än ett dotterbolag med hemvist i 
medlemsstaten måste det anses otvistigt att rätten till fri etablering inskränks. Detta kan bland 
annat konstateras i Lankhorst-fallet där det utländska dotterbolag inte fick lämna någon 
skattekredit vilket hade varit möjligt för de inhemska dotterbolagen. Att avdragsrätt för 
koncernbidrag till eller från dotterbolag i annan medlemsstat nekas enligt svensk lagstiftning 
får därmed anses utgöra en inskränkning av de fria rörligheterna. Frågan blir därför om denna 
inskränkning kan anses vara berättigad. I de rättsfall vi behandlat har fyra argument för 
berättigande av inskränkningen genomsyrat rättsfallen; minskade skatteintäkter, 
kontrollsvårigheter, territorialprincipen samt skattesystemens inre sammanhang.  
 

5.1.1 Förlust av skatteintäkter 
De länder som intervenerat i Marks & Spencer-fallet har anfört risken att förlora skatteintäkter 
och de problem som därmed skulle kunna uppstå. Vad gäller förlusten av skatteintäkter kan 
det dock konstateras att detta inte är ett argument som kan berättiga att etableringsfriheten 
inskränks. Detta har tidigare behandlats av EG-domstolen, bland annat i Skandia-fallet, där 
man fastställt att förlorade skatteintäkter aldrig kan anses utgöra en sådan åtgärd som kan 
berättigas med hänsyn till allmänintresset.  
 

5.1.2 Kontrollsvårigheter 
Vidare har det anförts svårigheter i att kontrollera uppgifter i andra medlemsstater. 
Argumentet bygger på att medlemsstaternas regeringar anser att det skulle innebära betydande 

                                                 
62 Sundberg, Marie, 2005-04-06 
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svårigheter att kontrollera de situationer som föreligger i andra medlemsstater. Detta har bland 
annat behandlats i fallen Bachmann, Futura, Skandia, Schumacker och Bosal. EG-domstolen 
har konstaterat att en inskränkning med hänsyn tagen till kontrollsvårigheter inte kan anses 
vara berättigad. Detta då medlemsstaterna genom direktiv 77/799/EEG ska arbeta mot att 
underlätta informationsflödet över gränserna. Därmed kan denna inskränkning aldrig anses 
vara berättigad.  
 

5.1.3 Territorialprincipen 
Det tredje argumentet som de olika regeringarna har anfört är att inskränkningen av 
etableringsfriheten kan berättigas med hänsyn tagen till territorialprincipen. Denna princip 
innebär att för att avdrag ska kunna medges krävs, antingen genom att de har sin hemvist i 
medlemsstaten eller att de bedriver verksamhet från fast driftställe, en motsvarande rätt att 
beskatta rättsobjektet. Detta argument har accepterats av EG-domstolen i bland annat Futura-
fallet där den luxemburgska lagstiftningen tilläts att ha kvar krav om att endast vinster och 
förluster som uppkommit genom aktiviteter i Luxemburg fick inräknas i förfarandet om att 
skjuta fram förluster.  
 
Argumentet bygger på att EG-fördraget inte behandlar utformningen av den direkta 
beskattningen. EG-domstolen kan därför endast avgöra om lagstiftningen medför en 
diskriminering enligt de fria rörligheterna.  
 
Syftet med territorialprincipen är dock framförallt att behörighetskonflikter mellan EU-
ländernas suveräna skattesystem inte ska uppkomma och inte att berättiga en inskränkning av 
etableringsfriheten. I Marks & Spencer-fallet handlar det om överföringar över 
nationsgränser. Dessa gränsöverskridande situationer har man genom att ansluta sig till EG-
fördraget accepterat att ta hänsyn till och att anpassa sin lagstiftning efter. Att därför neka 
avdragsrätt för koncernbidrag med hänsyn till territorialprincipen torde inte räcka som 
argument för att bryta mot etableringsfriheten.  
 
För Marks & Spencer är situationen så att avdraget inte endast hänför sig till verksamheter i 
utlandet utan till koncernen som helhet. Avdraget begärs därmed i enlighet med de regler som 
finns för koncerner i Storbritannien och av moderbolaget som har hemvist och därmed är 
obegränsat skattskyldig i Storbritannien. Därmed är beskattningsrätten inte begränsad och 
koncernavdraget får inte nekas. Detta torde tyda på att avdragsrätt för koncernbidrag enligt 
den svenska lagstiftningen inte kan nekas med hänsyn till territorialprincipen. Då bolaget som 
begär avdraget finns i Sverige är de svenska koncernbidragsreglerna tillämpliga och ett bolag 
som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan inte nekas avdraget. Inskränkningen med hänsyn 
till territorialprincipen kan därmed inte anses vara tillämplig på de svenska 
koncernbidragsbestämmelserna.  
 

5.1.4 Skattesystemens inre sammanhang 
Det sista argumentet som anförts är att inskränkningen kan ske med hänsyn tagen till 
skattsystemens inre sammanhang. Syftet med att berättiga denna inskränkning är att beakta de 
olika skattesystemens helhet. Med detta menas att hänsynen till de fria rörligheterna inte får 
innebära att oberättigade angrepp som görs på de nationella skattesystemen. Medlemsstaterna 
ska alltså kunna säkerställa att deras skattesystem kan anses vara skäliga och utgöra en helhet. 
Detta innebär dock inte att de fria rörligheterna får inskränkas. Skattesystemets inre 
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sammanhang ska alltså bevara helheten i de nationella skattesystemen förutsatt att dessa 
system kan integreras med den inre marknadens fria rörligheter. Jämvikten mellan 
etableringsfriheten och skattesystemens inre sammanhang är väldigt känslig och det är väldigt 
lätt att dra dessa argument för långt.  
 
Argumentet för skattesystemens inre sammanhang är dock medlemsstaternas främsta 
argument för att berättiga vissa inskränkningar. Detta argument ska prövas i förhållande till 
ändamålet med den nationella lagstiftningen. Om det klart framgår av lagstiftningen att det 
krävs ett samband mellan en skatteförmån och en motsvarande skattekompensation för 
medlemsstaten, kan förmånen vägras med motiveringen att kompensationen inte kan tas ut. 
Detta har behandlats i Bachmann-fallet där inskränkningen ansågs vara berättigad.  
 
Vad gäller de svenska koncernbidragsreglerna kan det konstateras att dess syfte är att skapa 
skattemässig neutralitet i förhållande till vald organisationsform för koncernen. Det är på detta 
syfte som inskränkningen, med berättigande genom argumentet skattsystemets inre 
sammanhang, ska bedömas. Syftet med koncernbidragsbestämmelserna är att överföringar av 
vinster och förluster ska kunna göras inom en koncern. Det, i det här avseendet, intressanta är 
att koncernbidraget aldrig får utnyttjas två gånger. Det överförande bolaget får därför aldrig 
utnyttja den överförda förlusten. För att en medlemsstat ska kunna vägra ett koncernbidrag 
med detta argument krävs det alltså en möjlighet till att koncernbidraget kan komma att 
utnyttjas dubbelt upp. Inskränkningen kan alltså inte berättigas på grund av att man inte har 
möjlighet att beskatta det överförande bolaget. En lagstiftning kan alltså innehålla en 
inskränkning mot etableringsfriheten om det klart framgår att kravet för att avdraget ska 
kunna medges är att det inte finns någon möjlighet att utnyttja avdraget i den andra staten. 
Möjlighet i den andra staten att skjuta upp förluster eller att överföra dem till annan juridisk 
person i denna stat innebär att avdraget kan nekas. Då den svenska lagstiftningen, för tillfället, 
inte innehåller någon sådan förutsättning torde de svenska koncernbidragsbestämmelserna 
strida mot den inre marknadens fria rörligheter.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att som den svenska lagstiftningen avseende koncernbidrag för 
tillfället är utformad får den anses utgöra en inskränkning av etableringsfriheten. Denna 
inskränkning kan inte heller anses vara motiverad med något av de argument som ovan 
framförts. 
 
I skrivande stund har det kommit en dom från Länsrätten i Vänersborg där Lindex får rätt att 
göra avdrag för förluster i tyska dotterbolag. Avdraget strider mot de svenska 
koncernbidragsreglerna men Länsrätten anser att dessa regler i sin tur utgör en inskränkning 
gentemot EG-rätten varför avdraget medges. De argument som Skatteverket tagit upp är 
bibehållande av medlemslandets skatteintäkter, motverkande av skatteflykt, skattekontrollens 
effektivitet,  territorialprincipen samt säkerställande av skattesystemets inre sammanhang. 
Alla dessa argument har fallit i likhet med de rättsfall som behandlats i denna uppsatsen 
 
Skatteverket kommenterar, genom Storföretagsskattekontorets enhetschef Ingrid Herding, att 
det är märkligt att Länsrätten inte har inväntat domen i Marks & Spencer-fallet. Detta då 
något liknande fall inte tidigare har bedömts i EG-domstolen. Skatteverket kommer att 
överklaga domen till Kammarrätten. Noteras bör att två nämndemän var skiljaktiga, detta då 
det tyska bolaget inte tagit upp koncernbidraget till beskattning i Tyskland, och att 
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Kammarrätten i Stockholm nyligen gått på motsatt linje i ett fall med koncernbidrag mellan 
Asko Cylinda och ett danskt dotterbolag.63 
 

5.2 Slutdiskussion 
Om utgången i målet blir enligt generaladvokatens framlagda förslag kan det leda till flertalet 
olika åtgärder från den svenska lagstiftaren. För det första kan det leda till en begränsning av 
resultatutjämningen inom koncerner vilket kan innebära att förlustutjämning inom en koncern 
helt slopas. En andra åtgärd är att vi närmar oss en konsoliderad skattebas där vinster och 
förluster får kvittas fritt över nationsgränserna. En konsolidering behöver inte innebära att 
skattesatserna ska vara densamma i samtliga länder, utan endast att metoderna för att räkna 
fram skattebaserna är densamma inom medlemsstaterna. Ett tredje alternativ är att 
skatteprinciperna som tillämpas hos moderbolaget ska få användas i hela koncernen, så kallad 
Home State Taxation. Detta alternativ, liksom det andra, innebär att skatteintäkterna ska 
proportioneras mellan länderna. Utgången av domen kan även innebära att alla begränsningar 
av resultatutjämningar måste tas bort och att medlemsstaterna därmed skulle tvingas att 
besluta om en lägsta nivå på skattesatsen. 
 
Blir utgången enligt generaladvokatens förslag och Sverige därefter inför en slopad 
resultatutjämning inom koncerner kan detta leda till stora negativa konsekvenser. Bo 
Ringholm, före detta finansminister, har varnat för att det kan bli följden om de brittiska 
reglerna underkänns i EG-domstolen64. Sverige är ett litet land med stora företag som har 
större delen av dotterbolagen i andra EU-länder. En begränsning skulle kunna missgynna 
landets tillväxt. Ett land som försöker sätta in åtgärder för att minska skatteutflödet till andra 
länder istället för att anpassa sig till en gemensam marknad med öppna gränser kan missa det 
väsentliga. En stat som endast tänker på att stoppa skatteutflödet och inte tänker på den 
tillväxt som försvinner, tänker fel. Ett bra exempel som kan nämnas är den höga svenska 
alkoholskatten. Det är inte enbart konsekvensen av att skatteintäkter flyttar till andra 
statskassor utan även att arbetstillfällen inom både producent- och försäljningsled flyttar 
utomlands. Detta är konsekvenser man inte kommer att se utan det är konsekvenser som man 
endast kan spekulera i.  
 
Utifall EG-domstolens dom går enligt generaladvokatens förslag kan ett behov uppstå av att 
skapa en konsoliderad skattebas inom medlemsländerna. En konsolidering behöver inte 
innebära att skattesatserna ska vara densamma i samtliga länder. Utan endast att metoderna 
för att räkna fram skattebaserna, den vill säga den beskattningsbara inkomsten, är densamma 
inom medlemsstaterna. Det handlar om att undanröja skattehinder för gränsöverskridande 
verksamhet. Metoden innebär att det parallellt med den nationella skattelagstiftningen ska 
finnas ett särskilt EU-rättslig system för att beräkna skattebasen för företag med 
gränsöverskridande verksamhet. Den beskattningsbara inkomsten fördelas sedan 
proportionellt mellan medlemsländerna. Detta kan innebära mycket stora vinster för svenska 
koncerner med dotterbolag inom EU. Samtidigt kan den svenska staten gå miste om 
skatteintäkter i form av förlorade bolagsskatter. ”Det här visar på behovet av en enhetlig 
konsoliderad skattebas för bolag i EU”, säger Krister Andersson, Svenskt Näringslivs 
skattesakkunnige.65 

                                                 
63 Adler, Joakim, 2005-06-01 s. 13 
64 Hallgren, Mats, 2005-04-09 
65 Hallgren, Mats, 2005-04-08  
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Om man kan enas om en enhetlig modell kommer det att minska administrationen och öka 
konkurrenskraften. Att systemet inte innefattar att EU-länderna ska ha lika höga bolagsskatter 
eller någon miniminivå på bolagsskatten kommer att leda till konkurrerande nivåer på skatten 
vilket leder fram till effektiv produktion inom medlemsländerna. Detta menar Laszlo Kovacs, 
kommissionär i skattefrågor.66 
 
Detta anses dock inte som en lätt åtgärd att genomföra eftersom det föreligger stora skillnader 
mellan ländernas företagsbeskattning67 och för att en sådan harmonisering ska ske krävs en 
enhällighet bland länderna i skattebeslut. Men man bör se det som en åtgärd som förr eller 
senare måste inträda för att uppnå en gemensam marknad samt en ekonomisk och monetär 
union vilket står reglerat som en av de grundläggande principerna i EG-fördraget68. Vidare 
står det nämnt i fördraget att för att uppnå dessa mål ska det inte var någon snedvridning av 
konkurrensen inom den inre marknaden69.  
 
Ett annat alternativ som kan bli aktuellt är hemlandsskattemetoden, Home State Taxation, 
vilket innebär att moderbolagets regler för beräkning av den beskattningsbara inkomsten 
används i hela koncernen. Den beskattningsbara inkomsten som räknas fram fördelas, mellan 
de länder som koncernen har verksamhet i, utifrån någon sorts fördelningsnyckel. EU-
länderna i vilka koncernen är verksam förbinder sig att acceptera hemvisstatens beräkning.70  
 
En tänkbar metod är att tillämpa koncernbidragsbestämmelserna fullt ut, det vill säga att alla 
vinst-/förlustöverföringar mellan bolag i de olika medlemsstaterna tillåts. Detta skulle kunna 
tvinga EU att behöva fastställa en lägsta nivå på bolagsskatten. Då skattesatserna för 
nuvarande varierar kraftigt (10 -35 %)71 är det här givetvis en krävande uppgift. Dock bör 
denna möjlighet noga övervägas då man för att undvika liknande fall i framtiden behöver en 
skattesats som är lika för alla. Detta för att länderna inte ska använda bolagsskattesatsen som 
ett konkurrensverktyg. 
 
De stater som kan tänkas missgynnas av en harmoniserad bolagsbeskattning är de som har en 
hög beskattning eftersom skatten troligtvis kommer att sänkas för dem och därmed även 
statens skatteintäkter. Det kan även ses som en nackdel för lågbeskattade länder eftersom de 
mest troligt får höja sin skatt vilket kan innebära en förlorad attraktionskraft hos utländska 
investerare eftersom det då inte spelar lika stor roll var bolagen är belägna.  
 
EG-domstolen kan även besluta i motsats till det förslag som lagts fram av generaladvokaten. 
En sådan dom skulle innebära att medlemsstaternas suveräna skattesystem stärker sin 
ställning gentemot den inre marknadens fria rörligheter. Någon ändring av den svenska 
lagstiftningen skulle för närvarande inte vara nödvändig. Frågan om konsoliderade skattebaser 
och en lägsta skattesats bör dock ändå bli föremål för diskussion inom EU. 
 
Vad gäller den avvägning som måste göras mellan skattesystemens inre sammanhang och de 
fria rörligheterna kan det konstateras att det inte är något lätt val som EG-domstolen måste 

                                                 
66 Björklund, Marianne, 2005-05-26 
67 Bolagsskattesatserna varierar mellan 10-35 %, se bilaga 3 
68 Artikel 2 EGF 
69 Artikel 3 p. 1g EGF 
70 Larsson, Martin, 2002 
71 Se bilaga 3 
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göra. Domstolens uppgift är dock endast att bedöma om det föreligger en inskränkning av 
etableringsfriheten och om denna i sådant fall skulle kunna anses vara berättigad med hänsyn 
till exempelvis skattesystemets inre sammanhang. Den stora svårigheten kommer istället att 
uppstå hos de nationella lagstiftarna och möjligtvis hos EU.   
Risken finns därför att domen blir något av en politisk dom genom att man istället för att göra 
ett generellt uttalande om att förbud mot vinst-/förlustöverföringar alltid inskränker på 
etableringsfriheten välja att inrikta motiveringen på domen till endast det aktuella fallet. Detta 
för att ge medlemsstaterna och EU tid att finna en acceptabel lösning som innebär att 
medlemsstaternas skatteintäkter inte riskeras urholkas. Därmed skulle bollen passas över till 
medlemsstaterna och tvinga dem att ta tag i detta problem. Det skulle därmed innebära att 
medlemsstaterna mer eller mindre skulle vara tvingade att snabbt utreda möjliga lösningar för 
att den inre markanden skall fungera på ett tillfredställande sätt. 
Slutligen tror vi att EG-domstolen kommer att följa det förslag som lämnats av 
generaladvokaten. Detta skulle innebära ett behov av förändring av den svenska 
lagstiftningen. Vi tror att den svenska lagstiftaren inte ser någon annan möjlighet än att slopa 
förbudet mot dotterbolag i andra medlemsstater och att tillåta gränsöverskridande 
resultatutjämningar. Detta då vi inte har råd att stå utanför om de andra medlemsstaterna 
tillåter gränsöverskridande resultatutjämningar mellan medlemsstaterna. Det största arbetet 
tror vi dock ligger hos EU som förr eller senare måste harmonisera skattereglerna. Detta bör 
enligt vår mening ske antingen genom en konsoliderad skattebas eller alternativt en lägsta 
skattesats för medlemsstaterna. 
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