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Sammanfattning 

 

Strävan efter fri rörlighet på den inre marknaden är ett av den Europeiska Un-

ionens (EU) viktigaste mål. För varor, tjänster, personer och kapital inom un-

ionen ska den fria rörligheten gälla. Nationella lagregler som hindrar denna 

rörlighet är som huvudregel inte tillåtna inom EU.  

 

I och med en ökad globalisering blir det allt mer vanligt att företag väljer att 

etablera sig utanför sitt lands gränser. Detta exempelvis genom att etablera ett 

dotterbolag i en annan medlemsstat (andelar i ett dotterbolag är näringsbeting-

ade andelar). Mellan företaget i Sverige och dotterbolaget i den andra med-

lemsstaten sker transaktioner. Det är närmast en regel utan undantag att de 

gränsöverskridande transaktionerna sker i olika valutor. Vid transaktioner i 

olika valutor uppstår ofta valutaväxlingar, vilket i sin tur kan leda till valuta-

kursvinster eller förluster. 

  

I dagens svenska skattelagstiftning föreskrivs att kapitalvinster på näringsbe-

tingade andelar är skattefria och att kapitalförluster på sådana andelar inte är 

avdragsgilla. Det har ifrågasatts om det svenska avdragsförbudet mot kapital-

förluster på näringsbetingade andelar vad avser valutakursförluster strider mot 

EU-rätten. Osäkerheten har uppstått till följd av att det innebär ökad ekonomisk 

risk för företag som väljer att etablera dotterbolag i en annan medlemsstat då 

företaget riskerar en valutakursförlust utan möjlighet att kunna göra avdrag för 

denna. 

 

Trots att praxis på området till stor del talar för att det svenska avdragsförbudet 

strider mot EU-rätten är det fortfarande osäkert om det verkligen är så. Detta 

dels mot bakgrund av att större delen av praxis på området inte behandlar just 

kapitalförlust på näringsbetingade andelar utan endast närliggande områden, 

dels då det i mars 2013 kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden 

(SRN) som talar emot att det svenska avdragsförbudet skulle strida mot EU-

rätten. 
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Oavsett om avdragsförbudet mot kapitalförluster på näringsbetingade andelar 

strider mot EU-rätten eller inte bör Sverige enligt min mening justera skatte-

lagstiftningen vad avser kapitalförluster på grund av en valutaväxling. Detta för 

att anpassa lagstiftningen till EU-rättens strävan om fri rörlighet på den inre 

marknaden. 
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1. Inledning 

 

Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen innebär att Sverige åtagit sig 

att följa de av EU upprättade fördragen. Ett av dessa fördrag, Lissabonfördra-

get består av två rättsliga texter: fördraget om Europeiska unionen (EU-

fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget). I EUF-fördraget återfinns de grundläggande reglerna om fri rör-

lighet inom unionen. Om lagstiftningen i en medlemsstat inskränker rätten till 

fri rörlighet är den medlemsstatens lagstiftning att se som ett hinder mot EUF-

fördraget och är således inte förenlig med EU-rätten. I detta examensarbete 

diskuterar och analyserar jag de svenska skattereglernas förenlighet med EU-

rätten vad avser avdragsförbudet mot valutakursförluster som uppstår vid 

avyttring av näringsbetingade andelar. Dessa regler återfinns i kapitel 25 a 5 § 

andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).  

 

Jag fick halvvägs in i författande av detta arbeta kunskap om att ett annat ex-

amensarbete nyligen skrivits inom samma område.1 Utifrån den tidigare publi-

cerade uppsatsen har jag försökt att anpassa nedanstående arbete och har valt 

en mer EU-rättslig inriktning. Jag hoppas och tror att förevarande arbete inte 

ska vara en upprepning eller överlappning av det tidigare utan snarare ett 

komplement. 

 

Ämnet för arbetet valde jag på inrådan av Richard Hellenius, Svenskt Närings-

liv och jag vill rikta ett extra tack till honom och till Torbjörn Spector, Svenskt 

Näringsliv för den hjälp jag har fått under arbetets gång. 

 

 

                                                 
1 Hanser, Examensarbete med praktik 30 poäng, Juridiska Institutionen vid Stockholms univer-

sitet, höstterminen 2012. 
 

 



7 

 

1.1 Bakgrund 

 

Huvudregeln inom intern skatterätt är att kapitalvinster är skattepliktiga medan 

kapitalförluster är avdragsgilla. Detta gällde tidigare även vid avyttring av nä-

ringsbetingade andelar. Det var år 2003 som beskattningen av kapitalvinster 

vid avyttring av näringsbetingade andelar och vissa andra tillgångar avskaffa-

des. För att skapa symmetri i beskattningen infördes även ett avdragsförbud 

mot kapitalförluster vid avyttring av näringsbetingade andelar eller vissa andra 

tillgångar.  Bestämmelserna fördes in i det nya kapitlet 25 a i IL.  Syftet med 

den nya lagstiftningen var att motverka kedjebeskattning av ett företags vinster. 

2  I och med införandet behandlas även kapitalvinster och utdelning på närings-

betingade andelar lika. En konsekvens av dessa regler är att kapitalförluster 

som uppstår till följd av valutakursväxlingar och som omfattas av kapitel 25 a 

IL inte är avdragsgilla. 

 

EU-domstolens (EUD) avgörande i mål C-293/06 Deutsche Shell har skapat 

osäkerhet kring huruvida detta svenska avdragsförbud mot valutakursförluster 

vid avyttring av näringsbetingade andelar och vissa andra tillgångar strider mot 

EU-rätten eller inte.3 EUD klargjorde nämligen i målet att en medlemsstats 

bestämmelser som innebär att ett bolag inom unionen inte får göra avdrag för 

kursförluster strider mot etableringsfriheten, då bolag som väljer att utöva 

denna frihet skulle kunna lida ekonomisk skada.4 

  

Med utgångspunkt i EUD:s avgörande kom Högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) i RÅ 2009 ref 33 fram till att det partiella avdragsförbudet för fysiska 

personer i 54 kap. 6 § IL strider mot den grundläggande friheten för kapitalrö-

relser mellan medlemsstaterna. Avgöranden huruvida kapitel 25 a IL ska anses 

stå i strid med EU-rätten finns från kammarrätten i Göteborg och SRN.5 Vad 

gäller 19 § har både kammarrätten och SRN kommit till slutsatsen att paragra-

fen strider mot reglerna om fri rörlighet för kapital respektive etableringsfri-

                                                 
2 Prop. 2002/03:96. 
3 Mål C-293/06, Deutsche Shell, RÅ 2009 ref 33, Mål nr 6338-10 och Skatterättsnämndens 

förhandsbesked, 2013-03-18 samt 2012-05-24. 
4 Mål C-293/06 Deutsche Shell. 
5 Mål nr 6338-10 och Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2013-03-18 samt 2012-05-24. 
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het.6 I SRN:s nyligen avgjorda förhandsbesked från 2013 kom en knapp majo-

ritet av ledamöterna fram till att 5 § inte medför någon inskränkning av den fria 

rörligheten för kapital. 7 

 

1.2 Syfte  

 

Bestämmelserna om avdragsförbudet mot valutakursförluster som uppstår vid 

avyttring av näringsbetingade andelar och andra tillgångar kan ifrågasättas. De 

regler som åsyftas är de i kapitel 25 a IL. Bestämmelserna har kritiserats för att 

strida mot EU-rätten, både mot etableringsfriheten och den fria rörligheten av 

kapital.8 I detta arbete analyserar jag kapitlets förenlighet med EUF-fördraget 

och EU-rätten. Jag diskuterar särskilt frågan om, och i sådant fall när, det kan 

anses föreligga en jämförbar intern situation vid transaktioner som medfört 

valutakursförluster. Denna fördjupning syftar till att avgöra om transaktioner 

som medför valutaväxlingar överhuvudtaget är ett område som EUD bör ha 

jurisdiktion över. Jag redogör vidare för huruvida ett eventuellt hinder skulle 

kunna rättfärdigas. Syftet med den redogörelsen är att belysa att det kan finnas 

nationella intressen som väger tyngre än EU-rätten. Avslutningsvis diskuterar 

jag möjliga framtida lösningar, detta för att visa att det kan finnas mer lämpliga 

sätt att behandla valutakursförluster än de vi har i dag. 

 

1.3 Metod och material 

 

För att fastställa rättens innebörd använder jag den rättsdogmatiska metoden. 

Vid utredningen av den svenska rätten studerar jag således svenska lagar, för-

arbeten, rättspraxis och doktrin. För ökad förståelse av gällande intern rätt tar 

jag även del av Skatteverkets (SKV) ställningstaganden och handledning. Ana-

lysen huruvida den svenska rätten strider mot EUF-fördraget eller inte bygger 

även den på den rättsdogmatiska metoden, denna dock med utgångspunkt i 

EUF-fördraget, praxis från EUD och EU-rättslig doktrin.  

 

                                                 
6 Mål nr 6338-10 och Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2012-05-24. 
7 Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2013-03-18.  
8 Mål 6338-10 och Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2012-05-24 samt 2013-03-18. 
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Vid utredningen huruvida kapitel 25 a IL strider mot eller är förenlig med 

EUF-fördraget behandlar jag den av EUD särskilt tillämpade metoden med fem 

sekventiella steg – gränsöverskridande situation, jämförbar nationell situation, 

hindersprövning, rättfärdigandegrunder och proportionalitetsbedömning. 

 

1.4 Avgränsningar  

 

Vad avser svensk intern rätt behandlar arbetet avdragsförbudet mot valutakurs-

förluster på näringsbetingade andelar och vissa andra tillgångar i 25 a kap IL. 

Främst redogör jag för 25 a kap. 5 § IL men för ökad förståelse behandlar jag 

även 25 a kap. 19 § IL, detta då det finns praxis som är relevant inom ramen 

för arbetet även i denna paragraf. För förståelse av detta kapitel krävs kunskap 

vad gäller de svenska bestämmelserna om kapitaltillgångar, näringsbetingade 

andelar och valutatransaktioner. Jag undersöker dock inte avdragsrätten vad 

avser lagertillgångar och kapitalplaceringsandelar, som också är typer av till-

gångar som kan utgöra andelar i en näringsverksamhet. Jag behandlar inte 

närmare hur man avgör om en valutakursförlust uppstått eller inte och jag be-

handlar inte heller beräkningsmetoden för dessa närmare. 

 

1.5 Disposition  

 

Inledningsvis redogör examensarbetet för de svenska reglerna för näringsbe-

tingade andelar och valutaväxlingar, dess innebörd och den kritik som de ut-

satts för.  Därefter behandlas ett antal för området intressanta rättsfall och för-

handsbesked. Efter denna genomgång utreds huruvida den svenska interna rät-

ten strider mot EUF-fördraget. Avslutningsvis ges möjliga framtida lösningar 

och en avslutande kommentar. 
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2. De svenska reglerna om avdragsrätten vid koncerninterna 

valutakursförluster  

 

2.1 Svensk intern lagstiftning 

 

2.1.1 Kapitalvinster och kapitalförluster 

 

Ett bolag kan i sin näringsverksamhet inneha olika typer av andelar. Vid be-

skattning av andelar är det viktigt att klassificera andelarna för att beskattning-

en ska bli riktig till exempel i fråga om hur vinst- och förlustberäkning bör gö-

ras. Först och främst ska bolaget göra en uppdelning mellan vad som är att anse 

som lagertillgångar och vad som är kapitaltillgångar. Med kapitaltillgångar 

avses enligt 25 kap. 3 § andra stycket IL andra tillgångar i näringsverksamhet-

en än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande till-

gångar, inventarier och patent och andra sådana rättigheter som räknas upp i 18 

kap. 1 § andra stycket p. 1 IL även om de inte förvärvats av någon annan. Be-

stämmelserna om beskattning av kapitalvinster och kapitalförluster i inkomst-

slaget näringsverksamhet återfinns i kapitel 25 och 25 a IL.  Av 25 kap. 2 § IL 

framgår att storleken av kapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas enligt 

de grundläggande bestämmelserna i kapitel 44 IL om vinster och förluster 

  

Reglerna om kapitalvinster och kapitalförluster aktualiseras när det sker en 

avyttring av kapitaltillgångar. Dessa är skattepliktiga respektive avdragsgilla 

det år då avyttringen sker, 14 kap. 9 § IL och 44 kap. 26 § IL. Tidpunkten för 

beskattningen av kapitaltillgångar är frikopplad från den bokföringsmässiga 

behandlingen.9  

 

Vad är då att anse som avyttring av kapitaltillgångar? Försäljning, byte och 

liknande överlåtelser av tillgångar ska anses som avyttring av kapitaltillgångar, 

44 kap. 3 § IL.10  Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas genom att er-

sättningen för den avyttrade tillgången eller den utfärdade förpliktelsen subtra-

                                                 
9 Karnov, lagkommentar till 14 kap. 9 § IL. 
10 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering, s. 1047. 
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heras med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet och omkostnadsbeloppet, 

44 kap. 13 § IL.11 

 

Huvudprincipen inom den svenska beskattningsrätten är att kapitalvinster är 

skattepliktiga i sin helhet medan det för kapitalförluster gäller olika regler be-

roende på huruvida det rör sig om en fysisk eller juridisk person.  Kapitalför-

luster är som huvudregel för fysiska personer endast avdragsgilla med 70 pro-

cent.12
 För juridiska personer gäller inte den generella regeln om 70-

procentkvotering. För dem finns i princip ingen avdragsbegränsning om en 

avyttring skulle ge upphov till en kapitalförlust, 48 kap. 25 § IL. Undantag 

finns dock till exempel vid kapitalförlust på delägarrätter, 48 kap. 26 §, då en 

förlust endast får dras av mot en vinst på delägarrätter. 13 

 

Andelar som klassificeras som kapitaltillgångar kan delas in i kapitalplace-

ringsandelar och näringsbetingade andelar. En andel är näringsbetingad om den 

uppfyller kriterierna i 24 kap. 13 och 14 §§ IL.  Det är endast juridiska perso-

ner som kan inneha näringsbetingade andelar, i 13 § räknas upp vilka typer av 

juridiska personer som kan inneha dessa. I 14 § stadgas vidare att andelen, för 

att klassas som näringsbetingad, ska vara en kapitaltillgång och att den måste 

uppfylla någon av nedanstående förutsättningar:  

 

1. Andelen är inte marknadsnoterad. 

 

2. Det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga 

andelar i det ägda företaget motsvarar tio procent eller 

mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget.   

 

3.  Innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs 

av ägarföretaget eller av ett företag som med hänsyn 

till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhål-

landen kan anses stå det nära.  

 

                                                 
11 Skatteverkets handledning, s. 893. 
12 Skatteverkets handledning, s. 874-875. 
13 Skatteverkets handledning, s.1254. 
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När en andel i ett företag är näringsbetingad är både kapitalvinst och utdelning 

skattefri och för att uppnå symmetri är avdragsrätten för förlust på denna typ av 

andelar begränsad vid kapitalförlust, 24 kap. 17 § IL och 25 a kap. 3 och 5 §§ 

IL.  

 

Innan nuvarande lagstiftning kom till var kapitalvinst på näringsbetingade an-

delar skattepliktig och kapitalförlust avdragsgill.14  Dagens bestämmelser om 

skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade andelar infördes för att und-

vika så kallad kedjebeskattning, det vill säga beskattning av rörelsevinsten i 

flera led inom företagssektorn. Kedjebeskattningen försvårade bland annat vid 

omstruktureringar inom näringslivet. Principen är i dag att en vinst endast bes-

kattas i två led, dels en gång hos bolaget, dels en gång hos ägaren när denne får 

ta del av vinsten genom utdelning eller vid avyttring av andelen i bolaget. 15 

 

De tidigare bestämmelserna var inte bara ett gissel för den skattskyldige utan 

innebar även förlorade skatteintäkter för den svenska staten. Systemet kunde 

nämligen tidigare lätt kringgås. Det var exempelvis möjligt för en koncern att 

undvika beskattning vid avyttring av ett dotterbolag (näringsbetingade ande-

lar). Detta kunde ske genom etablering av ett mellanliggande nederländskt hol-

dingbolag (Nederländerna beskattade nämligen inte sådana kapitalvinster). 

Koncernen hade då en möjlighet att vid en vinstgivande avyttring av ett dotter-

bolag låta det nederländska holdingbolaget sälja dotterbolagsaktierna skatte-

fritt. Om dotterbolaget däremot avyttrades med förlust, kunde koncernen välja 

att sälja de från Sverige ägda holdingbolagsaktierna med full avdragsrätt. På så 

sätt kunde företagen undgå beskattning av vinster samtidigt som de kunde göra 

avdrag för förluster i Sverige. 16 

 

2.2 Utländsk valuta 

 

                                                 
14 Prop. 2002/03:96, s. 1. 
15 Skatteverkets handledning, s. 2303-2304 och prop. 2002/03:96, s. 68-69. 
16 Prop. 2002/03:96, s. 69-70. 
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Transaktioner i utländsk valuta som leder till valutakursvinster eller valutakurs-

förluster utlöser kapitalvinstbeskattning.17 

 

2.2.1 Integrationsprincipen 

 

När kapitalvinsten beräknas ska den ersättning som erhålls vid avyttringen 

minskas med det omkostnadsbelopp man har haft för tillgången, 44 kap. 13 § 

IL. Redovisning av ett bokföringsskyldigt bolags skattepliktiga inkomst ska 

som huvudregel ske i svenska kronor, 4 kap. 6 § bokföringslagen (BfL). När ett 

bolag gjort transaktioner i utländsk valuta, ska den utländska valutan omräknas 

till svenska kronor och ingå i det skattepliktiga underlaget för bolaget. Vid 

avyttring av en kapitaltillgång mot betalning i utländsk valuta ska beräkningen 

av vinst och förlust göras med utgångspunkt i valutakursen på förvärvs- re-

spektive avyttringsdagen. Således ska värdeutvecklingen på både tillgången 

och den utländska valutan inkluderas i kapitalvinsten eller kapitalförlusten. 

Denna metod att inte avskilja resultatet i svensk och utländsk valuta kallas för 

integrationsprincipen.18  

 

Om avyttring skett mot betalning i utländsk valuta och ersättningen har växlats 

till svenska kronor inom 30 dagar från transaktionstillfället ska i stället kursen 

på växlingsdagen ligga till grund för beräkningen av kapitalvinsten eller ka-

pitalförlusten 44 kap. 16 § IL.19  

 

2.2.2 Valutakursförlust 

 

En valutakursförlust uppstår när det har skett en negativ förändring i valutakur-

sen vid avyttringsdagen jämfört med anskaffningsdagen. En sådan förlust är 

vanligtvis avdragsgill, 48 kap. 25 § IL. En valutakursförlust som uppstått vid 

avyttring av näringsbetingade andelar eller vid betalning av en fordran på ett 

annat bolag i intressegemenskapen är dock inte avdragsgill, 25 a kap. 5 § andra 

stycket respektive 19 § första stycket p. 1 IL. Däremot är valutakursförändring-

                                                 
17 Skatteverkets handledning, s. 879. 
18 Lodin m.fl., s. 231. 
19 Lodin m.fl., s. 231. 
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ar på fordringar som är utställda i utländsk valuta skattepliktiga respektive av-

dragsgilla under innehavstiden, 14 kap. 8 § IL, då fordringar i utländsk valuta 

ska tas upp till kursen på den aktuella balansdagen. Om en värdenedgång på 

grund av en valutakursförändring uppstår på en fordran på balansdagen är för-

lusten således avdragsgill.  

 

Vad avser frågan hur beräkning av valutakursförändringar på en fordran som är 

en kapitaltillgång ska ske har SKV behandlat den i ett ställningstagande från 

2007. Verket ansåg att en kursförändring på en fordran som är en kapitaltill-

gång ska beskattas i enlighet med bestämmelserna i 14 kap. 8 § IL och att om-

kostnadsbeloppet också ska justeras i motsvarande mån. Detta gäller oavsett 

om fordran kvarstår vid beskattningsårets utgång eller avyttras under löpande 

år. Detta medför att valutakursvinster och valutakursförluster alltid är skatte-

pliktiga respektive avdragsgilla. Detta gäller även för företag som är i intresse-

gemenskap och innebär att avdragsförbudet i 25 a kap. 19 § IL inte omfattar 

valutakursförluster.20 Ställningstagandet har dock inte fått stöd i rättspraxis.21 

 

2.2.2.1 Kapitel 25 a IL 

 

I kapitel 25 a IL återfinns de regler som ska tillämpas vid avyttring av närings-

betingade andelar och vissa andra tillgångar. Som huvudregel är en kapitalvinst 

på en näringsbetingad andel skattefri, 3 och 5 §§. En kapitalförlust som uppstår 

vid avyttring av en näringsbetingad andel är inte avdragsgill enligt 5 § andra 

stycket om en sådan kapitalvinst inte ska tas upp till beskattning. 22  Reglerna i 

kapitlet är även tillämpliga vid avyttring av vissa andra tillgångar. Exempelvis 

är inte en kapitalförlust som uppkommer i ett sådant företag som omnämns i 3 

§ avdragsgill om det avser en fordran på ett annat företag som uppkommer när 

företagen är i intressegemenskap, 19 § första stycket p. 1. Paragrafen infördes 

av syfte att komplettera och motverka att avdragsförbudet för kapitalförlust på 

näringsbetingade andelar i 5 § andra stycket skulle kringgås. Detta kunde ex-

                                                 
20 Skatteverkets handledning, s. 1439. 
21 Mål nr 6338-10 och Skatterättsnämndens ställningstagande, 2012-05-24. 
22 Skatteverkets handledning, s. 2310. 
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empelvis ske genom att finansiera ett dotterbolag med lån istället för eget kapi-

tal och på så sätt få tillgodogöra sig avdrag för en kapitalförlust på fordran.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Prop. 2002/2003:96, s. 136. 
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3. Praxis 

 

3.1 Praxis från EU-domstolen  

 

Mitt syfte är att göra en bedömning huruvida de svenska reglerna i kapitel 25 a 

IL om avdragsförbud vid avyttring av näringsbetingade andelar och vissa andra 

tillgångar kan anses utgöra en inskränkning av EU-rätten. Det av EUD av-

gjorda mål som är mest relevant är mål C-293/06 Deutsche Shell. 

 

3.1.1 Deutsche Shell 

 

Målet Deutsche Shell avgjordes av EUD i februari 2008. 24 Deutsche Shell var 

ett bolag med hemvist i Tyskland och således i princip skattskyldigt för alla 

sina inkomster i denna medlemsstat. Bolaget hade även ett fast driftställe i Ita-

lien. Mellan Tyskland och Italien fanns ett dubbelbeskattningsavtal med ex-

emptmetod, vilket gav rätt till Italien att beskatta inkomsten från det fasta drift-

stället.25 Viktigt att uppmärksamma är att Tyskland och Italien vid den här tid-

punkten hade olika valuta, tyska mark (DM) respektive lire.26  

 

Deutsche Shell hade försett sitt fasta driftställe med monetära tillgångar i form 

av ett insatskapital i DM. Efter en tid överlät Deutsche Shell tillgångarna i det 

fasta driftstället till ett nybildat italienskt dotterbolag. Det fasta driftstället upp-

hörde således att existera och insatskapitalet återfördes till Deutsche Shell. Vid 

återföringen av insatskapitalet uppstod en negativ valutakurseffekt. Bolaget 

ansåg att valutakursförlusten var avdragsgill. De tyska skattereglerna hindrade 

dock kursförlusten från att beaktas i Tyskland. I Italien uppkom ingen negativ 

kursförlust då beskattningsunderlaget där fastställdes i lire.27 

  

Frågan som kom upp i EUD var huruvida de tyska lagreglerna innebar en in-

skränkning av artikel 49 (dåvarande artikel 43) och den fria etableringsrätten. 

EUD konstaterade att den tyska skattelagstiftningen utgjorde ett hinder för eta-

                                                 
24 Mål C-293/06 Deutsche Shell. 
25 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 3-4. 
26 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 10. 
27 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 9-17. 
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bleringsfriheten.28 Detta kom domstolen fram till mot bakgrund av att lagreg-

lerna hade haft effekten att ett bolag som valt att utöva sin etableringsfrihet 

lidit en ekonomisk förlust. De två rättfärdigandegrunder som Tyskland åbero-

pade – fördelning av beskattningsrätten och upprätthållande av skattesystemets 

inre sammanhang - accepterades inte av domstolen.29 

 

3.1.1.1 Vad kan utläsas av Deutsche Shell? 

 

Målet är speciellt så till vida att EUD frångick sin tidigare praxis om att det 

måste finnas en jämförbar situation för att hinder ska kunna anses föreligga. 

Anledningen till detta avsteg från tidigare praxis var att avdragsrätten för kurs-

förluster endast aktualiseras vid gränsöverskridande situationer.30 Mer om detta 

nedan. 

 

I EU-rättslig doktrin har en åsikt framförts om att Deutsche Shell inte behöver 

läsas på ett sådant sätt att hemvisstaten alltid är tvingad att ta hänsyn till kurs-

förluster. Detta har anförts med beaktande av den specifika situationen i målet; 

att den italienska filialen hade sålts och således upphört att existera och det 

kunde inte längre uppstå några positiva kursväxlingar från filialen. Det fanns 

därför inte längre någon möjlighet att kvitta kursförlusten mot en kursvinst.31 I 

doktrin stadgas det även att Tysklands lagstiftning vad avser avdragsförbud 

mot valutakursförluster inte var utan skäl och att landet var berättigat att ute-

sluta utländska resultat vid beräkning av Deutsche Shells beskattningsunderlag. 

Till följd av EUD:s  always-somewhere approach måste man dock beakta för-

luster som uppstår vid en gränsöverskridande transaktion någonstans på den 

inre marknaden och då Tyskland den av medlemsstaterna med en positiv skat-

tebas var de också då den stat som skulle beakta förlusten.32 

 

3.1.1.2 Hur har Deutsche Shell påverkar svensk rätt? 

 

                                                 
28 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 32. 
29 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 36. 
30 Ståhl m.fl., s. 105. 
31 Terra & Watell, s. 1040. 
32 Terra & Watell, s. 1039-1040 se även Marres, Intertax, Volym 39, nummer 3, 2011, s.119. 
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Intern praxis har påverkats av Deutsche Shell vad avser avdragsrätten vid va-

lutakursförluster, vilket återspeglas i RÅ 2009 ref 33 även kallad Kursförlust-

domen och i mål nr 6338-10 även kallad Volvo Bussar. Dock måste de svenska 

målen anses skilja sig från Deutsche Shell. Deutsche Shell behandlar en situat-

ion då ett bolag tagit hem lämnat insatskapital från en utländsk filial medan 

Kursförlustdomen behandlar en fysisk persons återbetalning av en skuld i ut-

ländsk valuta och Volvo Bussar berör ett fall med ett bolag som lämnat ett ak-

tieägartillskott till ett utländskt bolag inom samma intressegemenskap. 

 

3.1.1.2.1 RÅ 2009 ref 33 (Kursförlustdomen) 

 

Bakgrunden i målet var att en fysisk person hade upptagit ett valutakorglån hos 

en svensk bank. Kreditbeloppet för lånet angavs i den dåvarande tyska valutan 

DM och den schweiziska valuta franc (CHF). När lånet utbetalades till den 

skattskyldiga personen gjordes det i beloppets motsvarande värde i svenska 

kronor enligt den då gällande växelkursen. När Tyskland några år senare bytte 

valuta till euro ersattes det gamla lånet i DM med ett nytt lån av motsvarande 

värde i euro.  Under lånetiden hade den svenska kronan försvagats gentemot 

DM och när lånet omsattes uppkom således en valutakursförlust. Enligt svensk 

rätt får man inte göra avdrag fullt ut för kapitalförluster som uppkommit vid 

betalning i utländsk valuta utan endast till 70 procent, 54 kap. 6 § IL. Målet 

behandlar frågan huruvida denna avdragsbegränsning stod i strid mot EU-

rätten. 

 

Inledningsvis prövade HFD om fallet överhuvudtaget omfattades av EU-rätten, 

detta mot bakgrund av att EUD i ett flertal mål hade fastställt att rent interna 

situationer inte omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet som återfinns i 

fördraget. HFD ansåg att EUD:s praxis ska läsas på sådant sätt att den omfattar 

fallet då det fanns tillräcklig anknytning till en annan medlemsstat: 

 

För att fördragets bestämmelser om fri rörlighet ska vara 

tillämpliga krävs således att det föreligger någon form av 

gränsöverskridande moment som inte får vara alltför hypo-

tetiskt. Enligt Regeringsrättens mening måste EG-

domstolens praxis förstås så att artikel 56.1 EG kan vara 
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tillämplig även i situationer då de parter mellan vilka en 

transaktion genomförs befinner sig i samma medlemsland, 

under förutsättning att transaktionen på något annat sätt har 

anknytning till ett annat medlemsland. Denna slutsats stöds 

även av 52/79 Debauve, där EG-domstolen tolkade fördra-

gets bestämmelser om fri rörlighet för tjänster med avse-

ende på en situation där såväl tjänsteutövare som tjänste-

mottagare fanns i samma medlemsland men själva tjänsten 

hade sitt ursprung i ett annat medlemsland. 

 

Det i målet aktuella lånet togs upp i tyska mark. En anknyt-

ning till ett annat medlemsland fanns således genom det ut-

lånade kapitalet, vilket i sig utgjorde en utländsk faktor av 

relevans för den fria rörligheten för kapital. Det kan därför i 

detta fall inte anses röra sig om en sådan rent intern situat-

ion som faller utanför artikel 56.1. Den omständigheten att 

lånet i praktiken betalades ut genom att låntagaren erhöll 

beloppets motvärde i svenska kronor föranleder ingen an-

nan bedömning.33 

 

HFD hade vidare att pröva om avdragsbegränsningen hade en förhindrande 

effekt för kapitalrörelser mellan medlemsstater. Med hänvisning till Deutsche 

Shell ansåg HFD att det förelåg en restriktion. Att det i förevarande fall endast 

rörde sig om ett partiellt avdragsförbud var enligt HFD inte av betydelse vid 

fastställande av huruvida en restriktion förelåg då även partiella avdragsförbud 

avskräcker låntagare från att ta upp lån i utländsk valuta. Slutligen prövade 

domstolen om avdragsbegränsningen kunde rättfärdigas och fann att någon 

grund för rättfärdigande inte förelåg. HFD ansåg således att bestämmelsen om 

att avdragsbegränsningen till 70 procent för valutakursförlust på skuld i ut-

ländsk valuta i 54 kap. 6 § IL stred mot bestämmelsen om fria kapitalrörelser i 

EU-fördraget. Domstolen konstaterade att full avdragsrätt för kursförluster ska 

föreligga mellan medlemsstater. 34 

 

3.1.1.2.2 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6338-10 (Volvo Bussar) 

 

                                                 
33 RÅ 2009 ref 33. 
34 Persson Österman, Skattenytt 2010, s. 348. 
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Målet gällde frågan huruvida 25 a kap. 19 § IL strider mot EU-fördraget. Bak-

grunden var att ett svenskt bolag erhållit en återbetalning av ett villkorat ak-

tieägartillskott från ett polskt bolag inom samma koncern.  Återbetalningen 

innebar en förlust för det svenska företaget på grund av valutakursförändring. 

SKV vägrade avdrag för den aktuella förlusten och anförde att kapitalvinster 

och kapitalförluster vid avyttring av fordringar i utländsk valuta ska beräknas 

enligt reglerna i kapitel 44 IL. Förluster som uppstår vid fordran som upp-

kommit mellan bolag i en intressegemenskap omfattas av 25 a kap. 19 § IL och 

är således inte avdragsgilla och eftersom villkorat aktieägartillskott skatterätts-

ligt är ansett som en fordran faller det svenska bolagets förlust inom paragra-

fen.   

 

Kammarrätten i Göteborg ansåg att avdrag skulle medges för valutakursförlus-

ten. Domstolen påpekade dock att SKV enligt svensk intern rätt hade fog för 

sin inställning att neka avdragsrätt men att den svenska lagregeln stred mot 

EU-rätten. Domstolen gjorde denna bedömning med hänvisning till Deutsche 

Shell. Anledningen till detta var att rätten ansåg att förbudet mot att få göra 

avdrag på valutakursförluster skulle avskräcka bolag från att etablera sig i 

andra EU-länder. Hindret kunde enligt kammarrätten inte heller rättfärdigas. 

 

3.2 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 

 

Jag redogör för två förhandsavgöranden från SRN för ökad förståelse av av-

dragsförbuden i kapitel 25 a IL. 

 

3.2.1 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 2013-03-18 

 

Målet behandlade situationen med ett svenskt aktiebolag som bildat ett dotter-

bolag i Storbritannien. Dotterbolaget redovisade i amerikanska dollar. Det 

svenska aktiebolaget hade gett dotterbolaget kapitaltillskott genom riktade ny-

emissioner. Det svenska aktiebolaget valde en tid senare att avyttra sina andelar 

i det brittiska dotterbolaget till sitt moderbolag. Efter avyttringen innehade det 

svenska aktiebolaget mindre än 50 procent av andelarna i dotterbolaget och 

hade således inte längre något bestämmande inflytande. Moderbolaget beslu-
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tade att en avyttring av bolaget skulle ske, internt eller externt. Till följd av 

avyttringen uppstod bland annat frågan om det strider mot EU-rätten att inte 

medge avdrag för valutakursförluster som uppkommer i och med avyttringen 

av näringsbetingade andelar i ett bolag som hör hemma i en annan medlemsstat 

än Sverige. 

 

Majoriteten i SRN började med att konstatera att reglerna i kapitel 25 a IL var 

tillämpliga vid en valutakursförlust som uppstår vid avyttring av näringsbe-

tingade andelar, detta till följd av integrationsprincipen. Avdragsförbudet mot 

kapitalförluster i 5 § andra stycket aktualiserades alltså och det fanns ingen 

avdragsrätt för det svenska aktiebolaget. SRN hade vidare att bedöma huruvida 

avdragsförbudet stod i strid mot någon av friheterna i EUF-fördraget. Nämnden 

fastställde att den frihet som var tillämplig var den fria rörligheten för kapital i 

artikel 63 i fördraget. SRN gjorde bedömningen att 5 § inte skulle anses utgöra 

en inskränkning av EU-rätten, detta mot bakgrund av att den praxis som sedan 

tidigare finns på området skiljde sig från förevarande fall: 

 

De av X AB åberopade rättsfallen skiljer sig i vissa avseen-

den från det nu aktuella fallet. 

 

Målet som prövades av Högsta förvaltningsdomstolen 

gällde tillämpningen av en bestämmelse där avdragsrätten 

för kapitalförluster vid betalning av skulder i utländsk va-

luta var kvoterad till 70 procent, medan motsvarande ka-

pitalvinster i förekommande fall beskattades fullt ut. 

 

Då är Deutsche Shell-målet mer likt det nu aktuella ef-

tersom valutakursvinster hänförliga till det fasta driftstället 

inte skulle ha beskattats i Tyskland. Men även dessa fall 

skiljer sig åt. I Deutsche Shell gällde frågan ett avdragsför-

bud vid beräkning av bolagets beskattningsunderlag i Tysk-

land för utgifter som hade ett omedelbart samband med 

skattefria inkomster. Det följde då av etableringsfriheten att 

avdragsförbudet måste sättas åt sidan och att avdrag därmed 

skulle medges enligt vanliga regler. 
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I det här fallet kan valutakursförlusten inte dras av på grund 

av att kapitalvinster och kapitalförluster på näringsbeting-

ade andelar inte beskattas enligt svensk intern rätt. De nega-

tiva effekter som kan uppkomma på grund av valutakurs-

förändringar i ett fall som det aktuella kan därför inte sägas 

vara hänförligt till eller orsakat av det svenska skattesyste-

met. 

 

Enligt Skatterättsnämndens mening kan mot bakgrund av 

det anförda domen i Deutsche Shell-målet inte sägas ge ut-

tryck för att den svenska lagstiftningen strider mot EU-

rätten. Inte heller EU-domstolens praxis i övrigt ger stöd för 

en sådan uppfattning. 

 

Av det anförda följer att något hinder mot att tillämpa 

25 a kap. 5 § IL inte föreligger.35 

 

3.2.2 Skatterättsnämndens förhandsbesked 2012-05-24 

 

Bakgrunden i målet var det svenska bolaget X AB, ett bolag i en utländsk kon-

cern, som hade sin redovisning i euro och som genom en filial i en annan med-

lemsstat ägde alla aktier i Y AB, moderbolaget för en del av koncernen. Filia-

len innehade även fordringar på Y AB. Vid amortering av fordringarna upp-

kom en valutakursförlust till följd av en ändrad växelkurs mellan euro och 

svenska kronor. Frågan i målet var hur denna värdeförändring skulle behandlas 

från beskattningssynpunkt.  

 

SRN började med att konstatera att fordringarna utgjorde kapitaltillgångar och 

att omräkningslagen inte var applicerbar på fordringarna utan att de allmänna 

reglerna i IL skulle tillämpas. Detta får till följd att värdeförändringen på grund 

av ändrad växelkurs ingår i beräkningen av kapitalvinst och kapitalförlust på 

tillgångarna. I kapitel 25 a IL återfinns de bestämmelser som gäller vid avytt-

ring av näringsbetingade andelar. Som nämnts ovan innebär dessa regler att 

kapitalvinster inte ska beskattas och att kapitalförluster likaledes inte är av-

dragsgilla. Enligt 19 § första stycket p. 1 får inte heller en kapitalförlust dras av 

                                                 
35 Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2013-03-18. 
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om den avser en fordran på ett bolag inom intressegemenskapen. SRN ansåg 

att avdragsförbudet i nämnda paragraf var tillämpligt på förevarande kapital-

förluster. SRN konstaterade vidare att avdragsförbudet i paragrafen inte är för-

enligt med artikel 49 i EUF-fördraget. Denna bedömning gjordes mot bakgrund 

av Deutsche Shell och Valutakursdomen. SRN ansåg inte att inskränkningen 

kunde rättfärdigas. Förhandsbeskedets slutsats blev således att den kapitalför-

lust som uppkom till följd av ändrad växelkurs vid amortering av fordringarna 

var avdragsgill. 
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4. Är reglerna i kapitel 25 a IL förenliga med EUF-fördraget?  

 

4.1 EU-rättens inverkan på nationell rätt 

 

Genom sitt medlemskap i EU har Sverige en plikt att utöver nationell rätt även 

tillämpa EU-rätten. EU-rätten är inte bara en integrerad del av den svenska 

rätten utan är även lex superior. De nationella bestämmelserna får stå tillbaka 

vid en eventuell konflikt med EU-rätten.36 Sverige är således förpliktigat att 

följa bestämmelserna om fri rörlighet i EUF-fördraget. Fördraget har karaktä-

ren av allmänna målsättningar och principer för samarbetet inom EU, det är 

sedan upp till EU:s institutioner, bland annat EUD att ge dessa bestämmelser 

ett konkret innehåll. Fördraget allmänna karaktär har inte hindrat EUD från att 

lägga dess bestämmelser till grund i sina domar.37 

 

EUF-fördragets inverkan på nationell rätt upprätthålls av EUD:s förhandsavgö-

randen. Dessa är endast bindande för den domstol som begärt förhandsavgö-

randet men domstolens avgöranden följs även av andra domstolar och kan så-

ledes sägas ha prejudicerande effekt. 38 Skatterätten är ett av de områden där 

medlemsstaternas suveränitet fortfarande är relativt oinskränkt.  Detta har dock 

inte hindrat att EUD under åren vid flera tillfällen har prövat nationell skatte-

rätts förenlighet med EUF-fördraget.39  

 

4.1.1 Direkt och indirekt diskriminering 

 

I artikel 18 i EUF-fördraget stadgas ett förbud mot varje typ av diskriminering 

till följd av nationalitet. Detta förbud kompletteras med mer detaljerade dis-

krimineringsförbud på fyra olika områden – fri rörlighet för varor, fri rörlighet 

för tjänster, fri rörlighet för såväl juridiska som fysiska personer (etablerings-

friheten), och fri rörlighet för kapital. Mer om etableringsfriheten och den fria 

rörligheten för kapital nedan. Förbudet mot diskriminering innebär som regel 

att alla inom unionen ska behandlas lika. Både direkt diskriminering på grund 

                                                 
36 Ståhl m.fl., s. 21. 
37 Ståhl m.fl., s. 24. 
38 Ståhl m.fl., s. 28-29. 
39 Möell, s. 106-107 och Rempler & Persson, Svenskt skattetidning 2000:10, s. 967. 
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av nationalitet och indirekt diskriminering är otillåten. Indirekt diskriminering 

uppstår när diskriminering beror på annan orsak än nationalitet men det får 

samma konsekvenser som om diskrimineringen hade grundat sig på nat-

ionalitet. Direkt diskriminering kan godtas men endast om den uppfyller de 

skäl som anges i EUF-fördraget, det vill säga med hänsyn till allmän ordning, 

säkerhet eller hälsa. Indirekt diskriminering kan accepteras på grunder som 

anses objektivt godtagbara40 – mer om detta nedan vid genomgång av rättfärdi-

gandegrunderna. 

 

4.2 Grundläggande friheter 

 

4.2.1 Etableringsfrihet  

 

I EUF-fördragets artikel 49 återfinns bestämmelsen om den grundläggande 

friheten; etableringsfrihet och förbudet mot inskränkning av denna:  

 

Inom ramen för nedanstående bestämmelser ska inskränk-

ningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig 

på en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta för-

bud ska även omfatta inskränkningar för medborgare i en 

medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att upp-

rätta kontor, filial eller dotterbolag. 

 

Etableringsfriheten ska innefatta rätt att starta och utöva 

verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och driva 

företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 54 andra 

stycket, på de villkor som etableringslandets lagstiftning fö-

reskriver för egna medborgare, om inte annat följer av be-

stämmelserna i kapitlet om kapital. 

 

Artikeln är tillämplig både vid primär och sekundär etablering. Primär etable-

ring innebär en nyetablering i eller en överföring av en fristående verksamhet 

till en annan medlemsstat. Bestämmelsen omfattar alla EU-medborgare. Eta-

blering av dotterbolag eller filial i annan medlemsstat faller in under sekundär 

etablering. För sådan etablering krävs, utöver ett EU-medborgarskap, en redan 

                                                 
40 Källqvist & Köhlmark, s. 323. 
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befintlig etablering i en annan medlemsstat. En juridisk person som bildats i 

enlighet med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, huvudkontor 

eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen är ansedd som en EU-

medborgare enligt artikel 54 i fördraget.41 

 

EUD har fastslagit att etableringsfriheten ska gälla så väl i etableringsstaten 

som i hemviststaten. Bestämmelsen ska således även anses innebära ett förbud 

mot att hemviststaten hindra sina fysiska och juridiska medborgare att etablera 

sig i en annan medlemsstat.42  

 

4.2.2 Fri rörlighet för kapital 

 

Bestämmelsen om fri rörlighet för kapital finns i artikel 63.1 i EUF-fördraget: 

 

Inom ramen för bestämmelserna i detta kapitel ska alla re-

striktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater samt 

mellan medlemsstater och tredje land vara förbjudna. 

 

Som kan utläsas av artikeln har den fria rörligheten för kapital ett större till-

lämpningsområde än etableringsfriheten då den dels täcker in tredje land, dels 

inte begränsar kretsen av personer som kan åberopa artikeln. Det är många 

olika typer av transaktioner som berörs av bestämmelsen ty begreppet kapital-

rörelse kan tolkas brett. Av direktivet 88/361/EEG av den 24 juni 1988 fram-

kommer nämligen att bestämmelsen utöver finansiella placeringar även inbe-

griper direktinvesteringar och även etableringar täcks in. Etableringsfriheten 

och den fria rörligheten för kapital överlappar varandra vid vissa transaktioner, 

bland annat etablering av filial och förvärv av dotterbolagsaktier. 43 

 

4.2.3 Vilken av friheterna är tillämplig i förevarande fall? 

 

I den praxis som utformats av EUD och av svenska domstolar har, när det rör 

avdragsförbud mot valutakursförluster, både etableringsfriheten och de fria 

                                                 
41 Ståhl m.fl., s. 100-101. 
42 Rempler & Persson, s. 973. 
43 Ståhl m.fl., s. 137-138. 
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kapitalrörelserna behandlats. Som nämnts ovan är detta inget ovanligt då de två 

friheterna överlappar varandra vid vissa transaktioner. I målet C-35/11 Test 

Claimants in the FII Litigation restes just frågan vilken av friheterna, etable-

ringsfriheten eller den fria rörligheten för kapital som skulle vara tillämplig. 

Domstolen konstaterade att frågan vilken frihet som den nationella bestämmel-

sen omfattas av ska avgöras med beaktande av den aktuella lagstiftningens 

syfte:44  

 

En nationell lagstiftning som endast ska tillämpas på an-

delsinnehav som ger ett bestämmande inflytande över ett 

bolags beslut och verksamhet, omfattas av tillämpningsom-

rådet för artikel 49 FEUF /…/. 

 

          Däremot ska de nationella bestämmelser som är tillämpliga 

på andelsinnehav som förvärvats uteslutande i placerings-

syfte utan avsikt att erhålla något inflytande på förvaltning 

och kontroll av företaget bedömas enbart utifrån den fria 

rörligheten för kapital /…/. 

 

Den nationella lagstiftning som är i fråga i målet vid den 

nationella domstolen är tillämplig inte bara på utdelning 

som ett bolag med hemvist i landet erhåller på grund av ett 

innehav som ger ett bestämmande inflytande över de beslut 

som fattas av det utdelande dotterbolaget och över dess 

verksamhet, utan också på utdelning som erhålls på grund-

val av minoritetsandelar som inte ger något sådant infly-

tande. I den mån den nationella lagstiftningen avser utdel-

ning som har sitt ursprung i en medlemsstat, är det alltså 

inte möjligt att utifrån ändamålet med nämnda lagstiftning 

fastställa huruvida denna till övervägande del omfattas av 

artikel 49 FEUF eller artikel 63 FEUF. 

 

Domstolen tar under sådana förhållanden hänsyn till fak-

tiska omständigheter i det enskilda fallet i syfte att avgöra 

om den situation som tvisten i det nationella målet avser 

                                                 
44 Mål C-35/11 Test Claimants in the FII Litigation, p. 90. 
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omfattas av den ena eller andra av dessa bestämmelser /…/. 

45 

 

Om ett bolag har bestämmande inflytande över andelarna i ett bolag ska 

sålunda etableringsfriheten tillämpas och om innehavet rör ett rent kapitalpla-

ceringssyfte ska den fria rörligheten för kapital tillämpas. Man måste således se 

till vilken typ aktivitet och transaktion det är fråga om för att avgöra vilken av 

friheterna detta faller in under.46 Det finns dock en betydande överensstäm-

melse mellan friheterna och praxis gällande den ena friheten torde i relativt hög 

grad kunna appliceras på den andra friheten.47  

 

4.4 EU-rättslig systematik  

 

Vid prövning av huruvida nationell lagstiftning är förenligt med EUF-

fördragets bestämmelser om fri rörlighet har EUD utvecklat en metod vilken 

innehåller fem steg.  

 

1. För att fördraget ska kunna tillämpas måste det finnas ett gränsöver-

skridande moment.  

2. Om steg ett är uppfyllt går domstolen vidare för att göra en bedömning 

av om det finns en objektivt jämförbar inhemsk situation. Detta steg har 

modifierats i och med Deutsche Shell48 – mer om detta nedan. 

3. Om även steg två är uppfyllt är nästa steg för EUD att bedöma huruvida 

hinder föreligger. 

4. Om steg tre är uppfyllt och hinder således föreligger är nästa steg för 

EUD att göra en bedömning om det finns rättfärdigande omständighet-

er för hindret. Det finns två typer av rättfärdigande omständigheter, dels 

EUF-fördragets uttryckliga undantag, dels de av EUD i praxis framar-

betade rättfärdigande omständigheterna; rule of reason - doktrinen. 

Inom ramen för detta arbete är det endast rule of reason som kommer 

att behandlas. 

                                                 
45 Mål C-35/11 Test Claimants in the FII Litigation, p. 91-94. 
46 Ståhl, s. 12. 
47 Se Hilling, s. 150. 
48 Mål C-293/06 Deutsche Shell. 
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5. Det slutliga steget i EUD:s bedömning är att, om det finns en rättfärdi-

gande grund för hindret avgöra om detta hinder är proportionerlig.  Det 

vill säga att åtgärderna inte går utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå det man eftersträvar 

 

Om en bestämmelse i nationell lagstiftning uppfyller de tre första av EUD:s 

fem steg och hindret vidare inte går att rättfärdiga, eller om det går att rättfär-

diga men hindret inte är proportionerlig, är bestämmelsen inte förenlig med 

EUF-fördraget.   

 

I nedanstående redogörelse går jag igenom de fem stegen mer ingående. 

 

4.4.1 Gränsöverskridande moment 

 

EUF-fördraget är som ovan nämnts inte tillämpligt på transaktioner som inte 

inbegriper ett gränsöverskridande moment. Rent interna situationer omfattas 

således inte av bestämmelserna om fri rörlighet.49 EUD har i mål som behand-

lat den fria rörligheten för fysiska personer slagit fast att situationer som inte 

har samband med EU-rätten och som endast rör en medlemsstats interna ange-

lägenheter inte omfattas av fördraget: 

 

Det framgår av fast rättspraxis att fördragets bestämmelser 

om fri rörlighet för arbetstagare och den reglering som an-

tagits för att genomföra dessa bestämmelser inte kan till-

lämpas i situationer som inte har någon som helst anknyt-

ning till de förhållanden som avses i gemenskapsrätten och 

där samtliga element begränsar sig till inre angelägenheter i 

en enda medlemsstat.
 50

 

 

Domstolen har även slagit fast att bestämmelserna om fri rörlighet för kapital 

inte är tillämpliga vid transaktioner vilkas samtliga beståndsdelar eller aspekter 

begränsar sig till en medlemsstat. 51 I Valutakursdomen tolkade HFD EUD:s 

                                                 
49 Ståhl, s. 13. 
50 De gemensamma målen C-64/96 och C-65/96 Uecker och Jacquet, p.16. 
51 Mål C-11/07 Eckelkamp, p. 39 och mål C-318/07 Persche, p. 27. 
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praxis så att artikel 49 i EUF-fördraget (dåvarande artikel 56.1) var tillämplig 

även i situationer då de parterna, mellan vilka transaktioner hade ingåtts, befin-

ner sig i samma medlemsstat. Detta dock under förutsättning att transaktionen 

på något sätt kan hänföras till en annan medlemsstat. HFD stödde sin åsikt 

bland annat på målet Debauve.52 

 

Vad avser kapitel 25 a IL och avdragsförbudet för kursförluster torde det stå 

klart, med hänsyn till den praxis som sedan tidigare finns på området,53 att det 

föreligger ett gränsöverskridande momentet vid sådana transaktioner. Jag för-

djupar mig därför inte ytterligare i detta. 

 

4.4.2 Jämförbara situationer  

 

För att kunna avgöra huruvida det föreligger en negativ särbehandling eller inte 

vid en gränsöverskridande situation krävs det att det finns en objektivt jämför-

bar situation mellan en gränsöverskridande situationen och en rent inhemsk 

situation. EUD ska således att fastställa om det finns en skattemässig likabe-

handling av gränsöverskridande och inhemska transaktioner och förhållan-

den.54 Om ingen jämförbar situation föreligger anses inte olikabehandlingen 

vara otillåten. 55 I jämförelsetesten mellan det skattesubjekt som är föremål för 

prövningen och det objektivt jämförbara subjektet gör EUD en hypotetisk jäm-

förelse. I nationell rätt är den vanligaste distinktionen för juridiska personer 

mellan hemmahörande (obegränsat skattskyldiga) och icke-hemmahörande 

personer (begränsat skattskyldiga). EUD har som huvudregel kommit fram till 

att de situationer som obegränsat skattskyldiga och begränsat skattskyldiga 

befinner sig i inte är objektivt jämförbara situationer.56 Enligt svensk doktrin 

har man dock på senare tid kunnat märka en tendens hos EUD att alltmer jäm-

ställa de situationer som obegränsat och begränsat skattskyldiga befinner sig 

i.57 

                                                 
52 Mål C-52/79 Debauve. 
53 Mål C-293/06 Deutsche Shell, RÅ 2009 ref 33, mål nr 6338-10 och Skatterättsnämndens 

förhandsbesked, 2013-03-18 samt 2012-05-24. 
54 Ståhl m.fl., s. 103 och s. 140. 
55 Ståhl m.fl., s. 103. 
56 Dahlberg, s. 341. 
57 Dahlberg, s. 344. 
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Situationen med ett svenskt bolag som har etablerat en filial eller ett dotterbo-

lag i en annan medlemsstat, mellan vilka det sker transaktioner i olika valutor 

med följd av en valutakursförlust som inte är avdragsgill enligt kapitel 25 a IL, 

går inte direkt att jämföra med en situation där ett bolag väljer att etablera en 

filial eller dotterbolag i Sverige. Detta då den inhemska filialen eller dotterbo-

laget troligen inte gör sina transaktioner med moderbolaget i olika valutor. Så-

ledes har avdragsförbudet för kursförluster endast en negativ inverkan vid 

gränsöverskridande situationer. I målet Deutsche Shell valde EUD att inte göra 

ett jämförelsetest, vilket är ett avsteg från etablerad praxis på skatteområdet. 

Domstolen ansåg att skattskyldiga med förluster i en utländsk filial var i ett 

annat läge än skattskyldiga med en inhemsk filial. Detta krävde en olikabe-

handling, trots att ingen intern jämförelsesituation kunde fastställas.58 HFD 

anammade detta synsätt i Valutakursdomen. Av Deutsche Shell och Valuta-

kursdomen går det följaktligen att utläsa att det inte alltid måste finnas ett ob-

jektivt jämförbart subjekt för att en situation ska omfattas av EUD:s jurisdikt-

ion. 

  

Deutsche Shell är speciellt så till vida att det är ett av få mål, om inte det enda, 

där domstolen inte fann någon diskriminerande åtgärd men ändå valde att för-

döma en medlemsstats lagstiftning. Det har dock hävdats att EUD i sak fann att 

det förelåg diskriminering då diskriminering även kan föreligga vid tillämpning 

av samma regler i olika situationer. Enligt denna syn skulle Tyskland ha dis-

kriminerat bolag med utländska filialer, då risken för en valutakursförlust var 

större i dessa fall. Tyskland borde ha tagit hänsyn till detta vid utformning av 

sitt skattesystem. Frågan är vilken tyngd detta argument bör få med hänsyn till 

att ett sådant synsätt skulle innebära att en hemviststat skulle stå ansvarig för 

förekomsten av olika valutor. 59 

 

4.4.3 Hinder 

 

                                                 
58 Mål C-293/06 Deutsche Shell, Ståhl m.fl., s. 105 och Hilling & Hilling, Svensk Skattetid-

ning, 2009:5, s. 574. 
59 Haslehner, Bulletin for international taxation January 2010, s. 38.  
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Både vad avser etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital är nega-

tiv särbehandling av gränsöverskridande transaktioner otillåten. Finns det såd-

ana negativa särbehandlingsfall föreligger hinder enligt gemenskapsrätten. Hu-

vudregeln är att negativ särbehandling endast kan uppkomma om det föreligger 

ett gränsöverskridande moment och en jämförbar situation.  En situation där 

gränsöverskridande aktivitet leder till högre beskattning än en rent intern akti-

vitet är inte alltid per definition att se som negativ särbehandling utan kan vara 

ett resultat av att två eller flera medlemsstater parallellt utövar sin beskattnings-

rätt. Regler som inte diskriminerar transaktioner med kopplingar till utlandet 

utan gäller på samma sätt som för inhemska situationer är inte fördragsstri-

diga.60 

 

Vid avgörandet huruvida en bestämmelse strider mot EU-rätten eller inte ska 

en bedömning göras för varje enskild skatteregel. Man ska således inte jämföra 

den totala skattesituationen mellan personer som valt eller inte valt att utnyttja 

rätten till fri rörlighet eller inte utan man ska endast se till den enskilda skatte-

regeln. Följden av detta är att en person inte kan kompenseras för negativ sär-

behandling i en situation med positiv särbehandling i en annan.61 

 

4.4.3.1 Utgör reglerna i kapitel 25 a IL ett hinder?  

 

I praxis från kammarrätten och SRN har det framkommit att de är av den åsik-

ten att 25 a kap. 19 § IL innebär en inskränkning i EUF-fördraget.62  

 

Bakgrunden till SRN:s bedömning var målen Deutsche Shell och Kursförlust-

domen: 

  

Av praxis följer att den skattemässiga behandlingen av va-

lutakursförlusten vid tillämpning av den aktuella bestäm-

melsen innebär en inskränkning i etableringsfriheten enligt 

artikel 49 i EUF-fördraget /…/.63 

 

                                                 
60 Ståhl m.fl., s. 72-73. 
61 Ståhl, s.14-15. 
62 Mål nr 6338-10 och Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2012-05-24. 
63 Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2012-05-24. 
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I sin motivering hänvisade kammarrätten till förvaltningsrättens domskäl. Den 

ansåg att konsekvensen av målet Deutsche Shell var att avdragsförbudet i 25 a 

kap. 19 § IL står i strid med EUF-fördraget och uttalade även att avdragsförbu-

det kan ha en avskräckande effekt för etableringar utomlands då kursförluster 

inte kommer att kunna beaktas i något medlemsland: 

 

Ett avdragsförbud för kursförluster avseende aktieägartill-

skott lämnade till bolag, som vid tidpunkten för återbetal-

ningen var EU-medlem, inverkar avskräckande på bolag att 

etablera sig utomlands eftersom risken för etableringen ökar 

då kursförlusten, såvitt framgått, inte kommer att kunna be-

aktas i något medlemsland/…/.64 

 

Avdragsförbudet i 25 a kap. 5 § andra stycket IL har prövats av SRN i ett nyli-

gen avgjort förhandsbesked.65 Nämnden prövade huruvida paragrafen kunde 

anses strida mot den fria rörligheten för kapital. Den påpekade i sin bedömning 

att den av den skattskyldige åberopade praxis, Deutsche Shell och Kursförlust-

domen, i vissa avseenden skiljer sig från det fallet den hade att bedöma. Kurs-

förlustdomen berörde problemet med full beskattning för kapitalvinster men 

endast partiell avdragsrätt för kapitalförluster vid betalning i utländsk valuta. 

Vad avser 5 § sker ingen beskattning och det finns inte heller någon avdrags-

rätt. Deutsche Shell skilde sig från det i nämnden aktuella fall på så sätt att det 

avdragsförbudet som behandlades där var ett avdragsförbud som vid beräkning 

av bolagets beskattningsunderlag i hemviststaten för utgifter hade ett omedel-

bart samband med skattefria inkomster. Av etableringsfriheten följer då att 

avdragsförbudet inte kan tillämpas och att avdrag därför måste medges. Enligt 

svensk rätt ska inte kapitalvinster på näringsbetingade andelar beskattas och 

kapitalförluster är således inte avdragsgilla. SRN ansåg mot bakgrund av detta 

att de negativa effekter som kan uppkomma till följd av en kursförlust inte kan 

sägas vara hänförliga till eller ha orsakats av det svenska skattesystemet och att 

5 § följaktligen inte heller innebär ett hinder. En ledamot var skiljaktig i fråga 

om motiveringen, han ansåg att paragrafen innebar en inskränkning i den fria 

rörligheten för kapital men att denna inskränkning kunde rättfärdigas. Två le-

                                                 
64 Mål nr 6338-10. 
65 Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2013-03-18. 
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damöter var även de skiljaktiga och ansåg att 5 § utgjorde ett hinder mot den 

fria rörligheten för kapital i och med att den bidrog till en ökad ekonomisk risk 

för bolag med hemvist i Sverige, som vill förvärva andelar i ett bolag i en an-

nan medlemsstat med en annan valuta. De ansåg inte att hindret kunde rättfär-

digas. 

 

En slutsats är således att reglerna i kapitel 25 a IL innebär inskränkning av eta-

bleringsfriheten och den fria rörligheten för kapital. Denna slutsats kan dras 

mot bakgrund av Deutsche Shell, Kursförlustdomen och Volvo Bussar samt av 

SRN:s förhandsbesked från 2012.  I Deutsche Shell inledde domstolen med att 

erinra om att varje åtgärd som medför att etableringsfriheten förbjuds, hindras 

eller blir mindre attraktiv anses utgöra ett hinder. Därefter tog domstolen upp 

att det tidigare slagits fast att bolag som på grund av en medlemsstats skatte-

lagstiftning avhållits från att till exempel bilda en filial i en annan medlemsstat 

eller att bedriva verksamhet i en sådan har utsatts för inskränkning Slutligen 

påpekade domstolen att sådan skattelagstiftning som medför en avdragsbe-

gränsning vid valutakursförluster innebär en ökad ekonomisk risk för ett före-

tag som vill etablera sig i en annan medlemsstat.66 I Kursförlustdomen uttalade 

HFD att skatteregler som kan avskräcka låntagare från att ta upp lån i utländsk 

valuta ska anses som hindrande.67 I Volvo Bussar ansågs ett avdragsförbud för 

kursförluster inverka avskräckande på bolag som vill etablera sig utomlands.68 

I förhandsbeskedet från 2012 uttalade SRN att ett avdragsförbud enligt praxis 

ska anses innebära en inskränkning i etableringsfriheten69. Att både 5 och 19 

§§ innebär att en ökad ekonomisk risk för företag måste anses som tämligen 

självklart. Att det blir mindre attraktivt att nyttja etableringsfriheten och den 

fria rörligheten för kapital i och med att ett bolag inte får göra avdrag vid even-

tuell valutakursförlust kan likaså anses självklart. 

 

Trots att reglerna i kapitel 25 a IL innebär en ökad ekonomisk risk för ett bolag 

kan man se risken ur en annan synvinkel. Att etablera ett dotterbolag i ett annat 

land är ofta ett led i utvecklingen av en affärsverksamhet. Kan det då inte vara 

                                                 
66 Mål C-293/06, Deutsche Shell, p. 28-31. 
67 RÅ 2009 ref 33. 
68 Mål nr 6338-10. 
69 Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2012-05-24. 
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så att risken för valutakursförluster, och ovissheten om man får göra avdrag för 

dessa, är något som bör räknas in vid beslutet att etablera sig utomlands och att 

det helt enkelt är en entreprenörsrisk man får vara beredd på vid sådan etable-

ring.70 Det är klart att etablering utomlands innebär en större ekonomisk risk än 

vid etablering i Sverige men man kan också bli kompenserad av större ekono-

miska möjligheter. 

 

Det nyligen avgjorda förhandsbeskedet från SRN talar emot att 25 a kap. 5 § 

andra stycket IL skulle stå i strid med EU-rätten.71 Jag anser dock att nämndens 

resonemang i rörande Deutsche Shell är svårförståeligt och att det är långt ifrån 

glasklart hur den har resonerat. Tre av de sju ledamöterna var även oeniga med 

majoriteten och ansåg att hinder förelåg. Med tanke på detta är det osäkert hur 

pass stor vikt man kan lägga vid beskedet. 

 

4.4.4 Rättfärdigandegrunder 

 

Grundprincipen är att en skatteregel inte är tillåten om den innebär en in-

skränkning av rörelsefriheten. Undantag kan dock göras från denna princip. 

Sådana undantag föreligger om skatteregeln uppbärs av så viktiga nationella 

intressen att dessa väger tyngre än intressen att upprätthålla fri rörlighet. Såle-

des kan en nationell regel som har negativ inverkan på den fria rörligheten rätt-

färdigas i vissa fall. EUD är dock restriktiva med denna typ av rättfärdigande 

och ställer högra krav på de nationella intressena för att undantag ska göras 

från grundprincipen.   Detta restriktiva synsätt har domstolen bland annat gett 

uttryck för vad gäller önskan om att skydda en medlemsstats skattebas och för-

hindra en förlust av skatteintäkter då den flera gånger uttalat att sådana grunder 

aldrig kan rättfärdiga ett inskränkande.72 Det finns ett par grunder som EUD 

har accepterat som rättfärdigande av hindrande skatteregler. Den stora delen av 

dessa rättfärdigandegrunder kan nyttjas separat men det har blivit allt vanligare 

på senare tid att domstolen gör en samlad bedömning av flera grunder tillsam-

                                                 
70 Se Terra & Watell, s. 1039. 
71 Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2013-03-18. 
72 Ståhl, s. 15. 
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mans.73 Sådana samlade bedömningar kan göra det svårt att tillämpa domsluten 

på andra fall då grunderna blir mer svårtolkade.74  

 

Vid bedömning huruvida en nationell lagregel kan rättfärdigas eller inte begag-

nar sig domstolen antingen av i fördraget uttryckliga rättfärdigandegrunderna 

eller av den i praxis framarbetade testen - rule of reason.75  Domstolen sam-

manfattat testet i fyra kriterier i Gebhard-målet:76 

 

Det framgår emellertid av domstolens rättspraxis att nationella åtgärder som kan 

hindra eller göra det mindre attraktivt att utöva de grundläggande friheter som 

garanteras av fördraget skall uppfylla fyra förutsättningar. De skall vara tillämp-

liga på ett icke-diskriminerande sätt, de skall framstå som motiverade med hän-

syn till ett trängande allmänintresse, de skall vara ägnade att säkerställa förverk-

ligandet av den målsättning som eftersträvas genom dem och de skall inte gå ut-

över vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning /…/.77 

 

Av stycket framgår att de fyra kriterierna för att en åtgärd ska anses rättfärdi-

gad. Dessa kriterier är: 

 

1. åtgärden ska vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt, 

2. åtgärden ska framstå som motiverad med hänsyn till ett trängande all-

mänintresse, 

3. åtgärden ska vara ägnad att säkerhetsställa ett förverkligande av den 

målsättning som eftersträvas genom den, samt 

4. åtgärden ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta. 

 

Av det första kravet torde det framkomma att EUD aldrig kan godta öppet dis-

kriminerande nationella lagregler som rättfärdigandegrund, det är således av 

vikt att EUD tar ställning till huruvida den nationella åtgärden är direkt eller 

indirekt diskriminerande. Det andra kravet innebär att de hindrande nationella 

skattereglerna måste vara av sådan nationell betydelse att de väger tyngre än 

fördragets upprätthållande av fri rörlighet. Av det tredje och fjärde kravet 

                                                 
73 Se Haslehner, Bullentin for International Taxation, vol. 64, no. 1 2010, s. 34. 
74 Ståhl m.fl., s. 152.  
75 Dahlberg, s. 350. 
76 Terra & Watell, s. 59-63 och mål C-55/94 Gebhard. 
77 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 
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framkommer att åtgärderna dessutom måste vara ändamålsenliga och nödvän-

diga.78 

 

Nedan behandlas två av de omtalade rättfärdigandegrunderna – fördelning av 

beskattningsrätten och upprätthållande av skattesystemets inre sammanhang. 

Dessa två har valts då de är de mest relevanta för detta arbete. 

 

4.4.4.1 Fördelning av beskattningsrätten 

 

Vid säkerställandet av huruvida en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten 

utgör en rättfärdigandegrund måste man först avgöra vad som är en väl avvägd 

fördelning av beskattningsrätten. Inom EU-rätten föreligger inga enhetliga 

eller harmoniserande gemenskapsbestämmelser hur fördelningen av beskatt-

ningsrätten ska ske och EUD har därför i sin praxis kommit fram till att det är 

medlemsstaterna själva som har till uppgift att bestämma hur beskattningsrätt-

en ska fördelas, detta förslagsvis genom skatteavtal.79 

 

Enligt Terra och Watell kan man se det som att rättfärdigandegrunden är sam-

manlänkad med en annan rättfärdigandegrund: territorialitetsprincipen och en 

medlemsstats rätt att beskatta den verksamheten som finns inom staten. Detta 

synsätt gör det möjligt att rättfärdiga inskränkningar som förhindrar ”importe-

rade” skattereduktioner, ”export” av skattebasen och emigration av ett skatte-

subjekt och dess obeskattade värdeökningar. En medlemsstat ska således ha 

rätt att beskatta skattesubjekt inom sitt territorium.80 Även Marres är av den 

uppfattningen att fördelningen av beskattningsrätten hör ihop med territoriali-

tetsprincipen, detta till följd av EUD:s praxis.81 

 

Första gången rättfärdigandegrunden fördelning av beskattningsrätten tilläm-

pades av EUD var i målet Marks & Spencer.82 Sedan dess har grunden varit 

tillämplig i flera fall. Oftast dock i kombination med andra rättfärdigandegrun-

                                                 
78 Ståhl m.fl., s. 150. 
79 T.ex. i mål C-231/05 OY AA, p. 52. 
80 Terra & Wattell, s. 936-937. 
81 Marres, s. 123.  
82 Mål C-446/03 Marks & Spencer. 
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der till exempel med förhindrandet av att ge dubbla avdrag och risken för skat-

teflykt.83  I målet X Holding tillämpades dock grunden separat.84 I huvudsak har 

EUD endast accepterat rättfärdigandegrunden då det rört sig om interna regler 

om förlustutjämning.85 

 

I målet Deutsche Shell var den i avtalet föreskrivna fördelningen av beskatt-

ningsrätten mellan Tyskland och Italien ett av Tysklands argument för rättfär-

digande av avdragsförbudet för valutakursförluster. EUD ansåg att detta argu-

ment inte kunde godtas.86 Domstolen erinrar i domen om medlemsstaternas 

behörighet att ingå avtal med varandra vid avsaknad av enhetliga eller harmo-

niserade gemenskapsbestämmelser för att undanröja dubbelbeskattning.  Behö-

righeten innebär även att en medlemsstat, där ett bolag har sitt säte, inte är 

skyldig att beakta underskott som uppstår i ett fast driftställe i en annan med-

lemsstat endast av den anledningen att den andra medlemsstaten inte beaktar 

ett sådant underskott skattemässigt. Etableringsfriheten ska inte förstås på det 

sättet att en medlemsstat är skyldig att utforma sin skattelagstiftning utifrån en 

annan medlemsstats skattebestämmelser. Skattenackdelen i detta fall var dock 

speciell så till vida att den endast kunde beaktas i Tyskland och det vore såle-

des oacceptabelt om Tyskland inte beaktade kursförlusten87, allt i enlighet med 

EUD:s  the always-somewhere approach.  

 

Vad avser avdragsförbudet i 25 a kap. 5 § andra stycket IL är det inte direkt 

jämförbart med avdragsförbudet som aktualiserades i Deutsche Shell, då situat-

ionen i EU-domen gällde ett fast driftställe medan den svenska lagregeln be-

handlar andelar i ett annat bolag, till exempel ett dotterbolag. Anledningen till 

varför det inte går att dra paralleller är att moderbolag och dotterbolag är olika 

skattesubjekt till skillnad från ett bolag och dess filial som är ett och samma 

skattesubjekt. Kapitalförluster som uppstår i ett bolag i Sverige (hemviststaten) 

till följd av kursförändring vid avyttring av näringsbetingade andelar kan aldrig 

komma att beaktas i en annan medlemsstat än Sverige, något som följer av ar-

                                                 
83 Mål C-231/05 OY AA och mål C-311/08 SGI. 
84 Mål C-337/08 X Holding. 
85 Se t.ex. mål C-446/03 Marks & Spencer, mål C-231/05 OY AA och mål C-337/08 X Holding. 
86 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 35-36. 
87 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 41-44. 
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tikel 13.5 i OECD:s modellavtal (se även artikel 7 i OECD:s modellavtal). Ar-

tikeln stadgar nämligen att beskattning av kapitalinkomster endast kan ske i 

hemviststaten.88  Rättfärdigandegrunden fördelning av beskattningsrätten är 

således inte tillämplig. 

 

4.4.4.2 Upprätthållande av skattesystemets inre sammanhang 

 

En rättfärdigandegrund som tidigt godtogs av EUD var upprätthållande av 

skattesystemets inre sammanhang. Detta skedde första gången i början av 

1990-talet, i målet Bachmann.89 Målet rörde en situation med ett belgiskt av-

dragsförbud för premier på försäkringar som tecknats i försäkringsbolag i andra 

medlemsstater. Den skattskyldige var en tysk bosatt i Belgien. Bachmann hade 

före utflyttningen tecknat en försäkring i ett tyskt bolag i Tyskland. De premi-

erna som Bachmann hade betalat nekades avdragsrätt i Belgien. Rätten att dra 

av för premier i Belgien var inskränkt till betalning till belgiska försäkringsbo-

lag.  EUD accepterade i målet den belgiska skatteregeln trots att den ansågs 

utgöra hinder då den fanns ett samband mellan avdragsrätten och beskattning-

en, och nackdelen i form av avdragsförbudet rättfärdigades i och med att det 

inte heller skedde någon beskattning av utfallande försäkringsbelopp.  

 

Rättfärdigandegrunden har efter domstolens avgörande i Bachmann åberopats 

många gånger men det dröjde innan grunden ansågs kunna rättfärdiga ett hin-

der igen,90 detta till stor del på grund av att ett direkt samband mellan skatte-

nackdelen och fördelen saknas. Viktigt att konstatera är att kopplingen mellan 

dessa måste existera i det enskilda fallet och man kan ska således inte beakta 

skattesystemet i stort. 91  

 

I målen Krankenheim och Papillon ansåg EUD att det förelåg rättfärdigande av 

hinder till följd av skattesystemets inre sammanhang.92 Målet Krankenheim 

behandlade de tyska skattereglerna om rätten till avdrag för underskott från 

                                                 
88 Ståhl m.fl., s. 165-166, se även Hanser, s. 28. 
89 Mål C-204/90 Bachmann. 
90 Terra & Watell, s. 61. 
91 Ståhl m.fl., s. 157-158. 
92 Mål C-257/07 Krankenhiem och mål C-418/07 Papillion. 
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fasta driftställen i andra medlemsstater i samband med beskattning av bolaget i 

Tyskland och det aktuella skatteavtalet föreskrev exemptmetoden. Avdrag 

medgavs således för underskott men Tyskland kunde inte beskatta de eventu-

ella vinsterna från det fasta driftstället. Fråga i målet var om kravet på återfö-

ring av tidigare medgivna underskott kunde anses strida mot etableringsfrihet-

en. Till följd av symmetrin mellan återföringen av underskott och beskattnings-

friheten för inkomster från fasta driftställen vid användning av exemptmetoden 

ansåg domstolen att återföringen kunde rättfärdigas.  

 

Rättfärdigandegrunden accepterades även i målet Papillon, dock ansågs regler-

na vara för långtgående och således inte proportionerliga. Målet berörde frågor 

om skatteintegrering. Integreringen innebar att moderbolaget i en koncern 

kunde vara ensamt skattesubjekt för alla bolag inom koncernen. Denna metod 

kunde tillämpas då moderbolaget innehade andelar i andra bolag inom koncer-

nen genom ett inhemskt dotterbolag men inte genom ett dotterbolag i en annan 

medlemsstat. EUD ansåg att det inom skatteintegreringssystemet fanns en di-

rekt koppling, dock inte en sådan koppling som vanligtvis görs nämligen skat-

tenackdel i form av beskattning och fördel i form av avdragsrätt. Skattenackde-

len bestod i målet i stället av en neutralisering av vissa transaktioner inom kon-

cernen som inte fick beaktas vid integreringen. Regeln hade införts mot bak-

grund att man inte skulle få beakta en förlust flera gånger.93  

 

Ett av de argument som Tyskland framförde i Deutsche Shell för avdragsför-

budets förenlighet med etableringsfriheten var att skatteregeln i vart fall kunde 

rättfärdigas av skattesystemets inre sammanhang, då en eventuell valutakurs-

vinst inte beskattas. Nackdelen som uppstod genom att bolaget inte fick dra av 

sin valutakursförlust var följaktligen en konsekvens av att en valutakursvinst 

inte heller ingick i beskattningsunderlaget.94 Domstolen ansåg inte att argu-

mentet kunde godtas och detta mot bakgrund av att det vid åberopande av rätt-

färdigandegrunden upprätthållande av skattesystemets inre sammanhang måste 

visas att det finns ett direkt samband mellan den berörda skattefördelen och 

kompensationen för en sådan fördel genom ett skatteuttag. Med hänsyn till det 

                                                 
93 Ståhl m.fl., s. 160. 
94 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 34. 
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ändamål som eftersträvas måste det direkta sambandet mellan fördelen och 

nackdelen också ses på den berörde skattskyldiges nivå genom en strikt sym-

metri mellan det som får dras av och det som måste beskattas. Vad avsåg om-

ständigheterna i Deutsche Shell ansåg domstolen, med hänsyn till tidigare 

praxis, inte att det förelåg ett sådant direkt samband. Den valutakursförlust som 

uppstod i det tyska bolaget och som inte beaktades vid fastställandet av be-

skattningsunderlaget kompenserades inte av någon skattefördel i vare sig Tysk-

land eller Italien.95 

 

I det nyligen utkomna förhandsbeskedet från SRN var majoritetens åsikt att 25 

a kap. 5 § IL inte stred mot EU-rätten då inget hinder förelåg.96 Ledamoten 

Dahlberg instämde i utgången men var skiljaktig i fråga om motivering. Han 

inledde med att konstatera att han ansåg det vara klart att det svenska avdrags-

förbudet för kapitalförlust på näringsbetingade andelar uppvägs av skattefrihet 

för kapitalvinster på sådana andelar. Det finns således ett inre sammanhang 

mellan avdragsförbudet och skattefriheten.  

 

Vidare konstaterade Dahlberg att de av domstolen hänvisade fallen i Deutsche 

Shell inte är jämförbara med det fall som SRN hade att bedöma. Han påpekade 

även att rättfärdigandegrunden upprätthållande av skattesystemets inre sam-

manhang idag fortfarande är en aktuell rättfärdigandegrund trots att den sedan 

avgörandet i Bachmann inte alltför ofta är tillämplig, detta med hänsyn till 

EUD:s avgöranden i Krankenheim och Papillon. Slutsatsen av Dahlbergs reso-

nemang är att avdragsförbudet för kapitalförluster som uppstår vid avyttring av 

näringsbetingade andelar är förenligt med EUF-fördraget och den fria kapital-

rörelsen. Detta med hänsyn till att kapitalvinster som uppstår vid sådan avytt-

ring inte beskattas. 

 

4.4.4.3 Slutsats  

 

Vid en sammanfattande bedömning av reglerna om avdragsförbudet i kapitel 

25 a IL, i de fall de anses innebära en inskränkning av EUF-fördragets be-

                                                 
95 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 37-40. 
96 Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2013-03-18. 
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stämmelser om fri rörlighet, borde en inskränkning kunna vara berättigad till 

följd av upprätthållandet av skattesystemets inre sammanhang. Av 5 § andra 

stycket framgår att avdragsförbudet för kapitalförluster aktualiseras endast om 

motsvarande kapitalvinst skulle ha tagits upp till beskattning enligt första 

stycket. Det kan således anses finnas en direkt koppling mellan avdragsförbu-

det och befrielsen från beskattning vid avyttring av näringsbetingade andelar. 

Konsekvensen av detta är att det uppkommer en asymmetri i skattelagstiftning-

en om man dels skulle vara berättigad till avdrag för kursförluster på närings-

betingade andelar, dels inte skulle beskattas för sådana kursvinster.  

 

I Deutsche Shell ansågs inte upprätthållandet av det inre skattesystemet vara en 

rättfärdigandegrund som kunde accepteras men det finns skillnader mellan må-

let och avdragsförbudet i kapitel 25 a IL. I Deutsche Shell var det egentligen 

Italien, till följd av skatteavtalet, och inte Tyskland som skulle beakta kapital-

vinsterna och förlusterna från filialen. På grund av att det i Italien inte uppkom 

någon valutakursförlust ansågs Tyskland istället vara det land som skulle be-

akta denna. Att Tysklands skattelagstiftning var sådan att valutakursvinster inte 

beskattades och avdrag för valutakursförluster inte gjorde ansågs dock inte av 

EUD kompensera för det avdragsförbud för valutakursförlust som uppstått i 

Italien. Domstolen ansåg således att det inte fanns något direkt samband mellan 

den valutakursförlust som uppstått i Italien och de tyska skattereglerna om 

kursförändringar. Avdragsförbudet i 5 § som aktualiseras vid avyttring av nä-

ringsbetingade andelar måste dock kunna anses uppvägas av att man vid avytt-

ring av samma andelar som leder till valutakursvinst inte heller skulle beskatt-

tas.  

 

Man kan däremot anse att Deutsche Shell, och den i målet angivna praxis, in-

nebär en generell rätt för juridiska personer att alltid få avdrag för sina valuta-

kursförluster. Givet detta, skulle i sådant fall kan inte det eventuella hindret 

rättfärdigas.97 Det verkar ligga i linje med hur kammarrätten har bedömt frågan 

i Volvo Bussar och som SRN bedömt i förhandsbeskedet från 2012. Denna 

slutsats kan dras då domstolarna, i skälen inte har anfört någon motivering till 

                                                 
97 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 37-39. 
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varför, utöver hänvisningen till Deutsche Shell, de ansett att det inte förelegat 

någon rättfärdigandegrund. 

 

Avslutningsvis måste det påminnas om att EUD har en restriktiv syn på använ-

dandet av rättfärdigandegrunderna och att de endast tillämpas i undantagsfall.98 

Detta medför att chanserna för en medlemsstat att rättfärdiga nationella lagreg-

ler som innebär ett hinder mot EU-rätten i princip är mycket små. 

 

4.4.5 Proportionalitetsbedömningen  

 

Om EUD finner att en medlemsstats bestämmelser inte är förenliga med EU-

rätten men att dessa åtgärder kan rättfärdigas, är nästa steg för domstolen att 

göra bedömningen huruvida de hindrande bestämmelserna är proportionerliga. 

Det vill säga att åtgärderna inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

det man eftersträvar. Vid avgörande huruvida en bestämmelse är proportioner-

lig eller inte gör EUD ett test som omfattar tre kriterier – lämplighet, nödvän-

dighet och proportionalitet i strikt bemärkelse. Även om dessa tre kriterier kan 

anses ha olika tyngd är det inte ovanligt att domstolen gör en helhetsbedöm-

ning så att olika intressen balanseras mot varandra.99  

 

Om en nationell åtgärd ska anses proportionerlig måste den vara lämplig för att 

uppnå det eftersträvande målet. Detta kriterium är dock av underordnad bety-

delse. Vidare måste åtgärden vara nödvändig, i den bemärkelsen att inga andra 

mindre ingripande åtgärder är tillgängliga och att man således väljer det minst 

betungande alternativet. Detta kriterium har en mer framträdande roll i EUD:s 

praxis. Det tredje och sista kriteriet är att en åtgärd inte får vara oproportioner-

lig i förhållande till de mål som eftersträvas med åtgärden. Detta kallas för pro-

portionalitet i strikt bemärkelse. När detta kriterium prövas måste en helhets-

bedömning göras av alla relevanta faktorer i målet.100 

 

                                                 
98 Ståhl, s. 15. 
99 Moëll, s.114. 
100 Moëll, s. 114-118. 
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4.4.5.1 Slutsats  

 

Avdragsförbudet mot valutakursförluster som uppstår vid avyttring av närings-

betingade andelar kan upplevas som en extra börda för bolag som väljer att 

etablera sig utomlands. Jag anser att det finns lösningar som skulle vara mer 

lämpade och mindre betungande än de som begagnas i dagsläget (mer om 

dessa nedan). Jag ställer mig således tveksam till om det svenska avdragsför-

budet mot valutakursförluster är proportionerligt då lagstiftningen kan anses att 

inte leva upp till vare sig lämplighets- eller nödvändighetskravet. 
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5. Framtida lösningar 

 

5.1 Möjliga framtida lösningar 

 

Det går att argumentera för och emot huruvida ett hinder mot fördragsfriheter-

na föreligger vid ett aktualiserande av avdragsförbudet mot valutakursförluster 

vid avyttring av näringsbetingade andelar enligt 25 a kap. 5 § andra stycket IL. 

Det som dock lyser igenom vid granskning av relevant praxis och doktrin är att 

det föreligger osäkerhet kring hur valutakursförluster bör behandlas i dag. Jag 

anser att det krävs en förändring inom den svenska skattelagstiftningen för att 

minska osäkerheten.  

 

5.1.1 Nederländerna 

 

Till följd av EUD:s avgörande i Deutsche Shell-målet har Nederländerna planer 

på att införa en bestämmelse om att valutakurseffekter vid avyttring av nä-

ringsbetingat aktieinnehav ska kunna vara avdragsgilla. Förslaget kräver dock 

att uppkomna kapitalvinster beskattas framöver. Skattskyldiga ska således 

kunna välja huruvida de vill hantera valutakurseffekter på näringsbetingat akti-

einnehav. Ett av de krav som uppställs enligt förslaget är att om en skattskyldig 

ska få göra avdrag på valutakursförluster måste hänsyn tas även till de eventu-

ella valutakursvinsterna på aktieinnehavet, både för det år då avdraget yrkades 

och för framtida år. Den skattskyldige kan dock om denne önskar välja att inte 

få göra avdrag vid valutakursförluster och då inte heller beskattas för eventu-

ella vinster. Dessa regler har retroaktiv verkan från den 8 april 2011.101 

 

5.1.1.1 Varför skulle detta vara en bra lösning? 

 

Detta skulle vara en tillfredställande lösning av problemet även i Sverige, då 

det blir upp till varje skattskyldig att själv bestämma hur man vill hantera va-

lutakursvinster och förluster som kan uppkomma vid avyttring av näringsbe-

tingade andelar. Den skattskyldige får själv analysera valutakursmarknaden 

                                                 
101 Offermanns, Report from IBFD. 
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eller anlita expertis för att avgöra vad som är den bästa lösningen.  Förväntas 

kursförluster väljer troligen den skattskyldige att beskatta sina vinster och dra 

av sina förluster och vice versa vid förväntade kursvinster. 

 

5.1.2 Bryta ut valutakomponenten från kapitalvinster och förluster vid avytt-

ring av näringsbetingade andelar 

 

En annan lösning skulle kunna vara att bryta ut valutakomponenten från be-

skattningen av näringsbetingade andelar. Vid en avyttring av näringsbetingade 

andelar vid gränsöverskridande transaktioner skulle följaktligen kapitalvinsten 

eller förlusten beräknas för sig och valutakursvinsten eller förlusten för sig. 

Beskattnings- och avdragsrätten skulle för de näringsbetingade andelarna vara 

densamma som den är i dag. Dock skulle beskattnings- och avdragsrätten för 

kursförändringarna ske enligt de allmänna reglerna för kapitalvinster och för-

luster. 

 

Förslaget med att undanta valutakomponentsförlusten från avdragsförbudet 

kom på tal redan 2006. Det var Svenskt Näringsliv som i en hemställan om 

lagändring lade fram förslaget om att det i 25 a kap. 19 § IL borde införas ett 

uttryckligt undantag från avdragsförbudet till den del en förlust är hänförlig till 

valutakomponenten.102 I hemställan nämns inget om vad som bör ske vid en 

valutakursvinst, men för att uppnå symmetri i lagstiftningen torde, det som 

ovan nämnt, vara en god idé att beskatta sådana vinster. Även om hemställan 

avhandlar 19 § anser jag att ett likadant förbud skulle kunna appliceras på 5 §. 

 

5.1.2.1 Varför skulle detta vara en bra lösning? 

 

Beskattningsskyldigheten för kapitalvinster vid avyttring av näringsbetingade 

andelar tillkom för att företag inte skulle drabbas av kedjebeskattning, för att 

uppnå symmetri införskaffades även ett avdragsförbud för kapitalförluster vid 

sådan avyttring. Det finns däremot inte några skäl till varför detta avdragsför-

bud även ska omfatta förluster vid avyttringar till den delen förlusten beror på 

                                                 
102 Andersson & Melbi, Svenskt Näringslivs hemställan 2006-08-30. 
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en kursförändring.103 Att företag inte ska få avdrag för förluster som hänför sig 

till kursväxlingar kan innebära en ökad ekonomisk risk för ett företag som vill 

etablera sig utomlands. Genom att bryta ut valutakomponenten från kapitalför-

lusten skulle man kunna eliminera denna ökade ekonomiska risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Andersson & Melbi. 
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6. Avslutande kommentar  

 

Min analys av rättsläget ger inte ett definitivt svar på om avdragsförbudet mot 

valutakursförluster vid avyttring av näringsbetingade andelar är förenliga med 

EU-rätten eller inte. Mycket talar för att en inskränkning av EU-rätten förelig-

ger i och med att avdragsförbudet mot valutakursförluster gör det mindre at-

traktivt för företag att vilja etablera dotterbolag eller filialer i andra medlems-

stater. Detta samtidigt som det går att argumentera för att denna inskränkning 

(hinder) skulle kunna rättfärdigas med beaktande av upprätthållande av skatte-

systemets inre sammanhang och symmetrin i beskattningen. Dock måste man 

ha i åtanke att kraven på rättfärdigande högt ställda och det går därför inte med 

säkerhet att säga att det svenska avdragsförbudet kan rättfärdigas.104 Det är 

även tveksam om den svenska lagregeln är proportionerlig. 

 

Det som saknas i både EU-rättslig och svensk praxis vad avser valutakursför-

luster är diskussionen kring om att ett bolag i själva verket kan undvika sådana 

förluster. Deutsche Shell kunde bland annat ha säkrat valutakursrisken men att 

bolaget tog det entreprenöriella beslutet att inte göra det. Ytterligare en tanke är 

att bolaget kunde låtit filialen låna pengar i lire och på så sätt undvikit risken 

att drabbas av en valutakursförlust.105 

 

Trots osäkerheten om det svenska avdragsförbudet i 25 a kap. 5 § andra stycket 

IL är förenlig med EU-rätten är en sak säker och det är att den svenska lagstift-

ningen måste anpassas. Det är inte rimligt att ett bolag som väljer att etablera 

sig utomlands ska behöva ställas inför den ökade ekonomiska risken som ett 

avdragsförbud för valutakursförluster innebär.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Ståhl, s. 15. 
105 Terra & Watell, s. 1039. 
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