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Sammanfattning 

I Sverige medges företag en rätt att rulla fram underskott till framtida beskattningsår 

genom så kallad carry forward. Carry forward innebär att företag kan kvitta underskott 

mot framtida vinster och därmed få en rättvisare beskattning. 

Huvudregeln är att underskott får rullas fram utan begränsningar i tiden, undantag från 

detta inträder då företaget byter ägare. Vid ägarförändringar kan både permanenta och 

tidsbegränsade begränsningar i rätten att utnyttja underskott inträda. 

Vid ägarförändringar som innebär att vissa utländska juridiska personer förvärvar ett 

underskottsföretag inträder en permanent spärr i rätten att utnyttja underskottet. Denna 

spärr finns stadgad i 40 kap. 11 § IL. Spärren inträder oavsett om förvärvaren och det 

förvärvade bolaget ingått i samma bolagsgrupp redan innan förvärvet. I en liknande 

situation då förvärvaren istället är ett svenskt bolag inträder inte någon begränsning 

förutsatt att bolagen ingått i samma bolagsgrupp innan förvärvet. Härmed uppkommer 

frågan om denna särbehandling kan utgöra diskriminering enligt EU-rätten.  

Etableringsfriheten innebär att nationella åtgärder inte får utgöra hinder för 

etableringsfriheten om de inte kan rättfärdigas. En analys av lagstiftningen i förhållande 

till EU-rätten leder till slutsatsen att gällande rätt strider mot etableringsfriheten 

eftersom lagstiftningen utgör ett hinder som inte kan rättfärdigas enligt någon av de 

accepterade rättfärdigandegrunderna. En ändring av gällande rätt bör därför ske dels för 

att göra lagstiftningen förenlig med dess syfte att förhindra handel med underskott, men 

framför allt göra den förenlig med EU-rätten.  
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Förkortningar 

EES  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EU  Europeiska unionen 

EUD  Europeiska unionens domstol 

Funktionsfördraget Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen  

IL  Inkomstskattelagen (1999:1229) 

KL  Kommunalskattelag (1928:370) 

LAU Lag (1993:1539) om avdrag för underskott i närings-

verksamhet 

Prop.  Proposition 

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

SIL  Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt 

SKV  Skatteverket 

SN  Skattenytt 

SRN  Skatterättsnämnden 
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1. Inledning 

Den svenska företagsbeskattningen bygger på principen om beskattningsårets slutenhet. 

För att skapa en rättvisare beskattning för bolag med väldigt varierande resultat jämfört 

med bolag som har jämnare resultat över åren finns vissa undantag från slutenheten. Ett 

undantag är periodiseringsfonder som i princip innebär att ett bolag kan rulla fram en 

del av vinsten och därmed kvitta den mot framtida förluster. Periodiseringsfonden 

fungerar samtidigt som en skattekredit.  

Ett annat undantag från beskattningsårets slutenhet är möjligheten att rulla fram 

underskott, så kallad carry forward. Syftet med att tillåta carry forward är också att 

skapa en jämnare beskattning genom att bolag får tillgodogöra sig de förluster som 

föregått ett år med vinst. 

I svensk rätt finns det en möjlighet till evig carry forward vilket innebär att 

ackumulerade förluster finns kvar tills att de kvittas mot överskott. Historiskt gav denna 

ackumulering av underskott upphov till en ny marknad, nämligen handel med 

underskott. Ett vinstgivande företag kunde genom att förvärva ett bolag med underskott 

neutralisera en del av dess vinst. Effektivt innebar detta att företag kunde köpa sig 

skatterabatter och därmed snedvrida den tilltänkta beskattningen. Något som inte var 

avsett med carry forward reglerna. 

För att förhindra denna handel ändrades skattelagstiftningen, nya regler infördes med 

syfte att begränsa förvärv av underskottsbolag. De nya begränsningsreglerna aktiverades 

vid ägarförändringar, i olika situationer då ett underskottsbolag genomgick 

ägarförändringar skulle underskottet begränsas. Idag finns dessa begränsningsregler i 40 

kap. inkomstskattelagen (1999:1229) [cit. IL]. 

Reglerna om underskottsavdrag upplevs av många som krångliga och komplicerade 

men också trubbiga i förhållande till deras syfte.1 Många gånger kan omstruktureringar, 

där någon avsikt att handla med underskott saknas, ändå påverkas av reglerna om 

underskottsavdrag. 

                                                 

 

1 Hulgaard, Bodil, Underskottsavdragslagen – några kommentarer, SN 1995, s. 124 f.  

samt Wiman, Bertil, Underskottsavdragslagen, SN 1994, s. 715 f. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda om beloppsspärren i 40 kap. 11 § IL som inträder 

vid koncerninterna överlåtelser av underskottsföretag, då förvärvaren utgör en annan 

utländsk juridisk person än ett utländskt bolag, är förenlig med EU-rätten. Uppsatsen 

tar sikte på omstruktureringar där förvärvaren av underskottsföretaget utgör annan 

utländsk juridisk person än ett utländskt bolag som innebär att koncernundantaget i 40 

kap. 10 § IL inte är tillämpligt. Analys kommer att genomföras för att utreda hur 

reglernas förhåller sig till EU-rätten med fokus på etableringsfriheten. 

 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att beröra endast koncerninterna förvärv av utländska associa-

tioner som är utländska juridiska personer men inte kvalificeras som utländska bolag. 

 

Uppsatsen kommer att behandla 40 kap. 11 § IL, EU-rätten samt andra relevanta lagrum 

som behöver behandlas för att få en fullständigare förståelse av rättsläget. Förutom gen-

omgång av svensk intern rätt kommer också en EU-rättslig analys att göras kring regler-

nas förenlighet med EU-rätten och framförallt etableringsfriheten.  

 

1.3 Metod 

Föreliggande uppsats har framställts med rättsdogmatisk metod i den mening att lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin har undersökts för att försöka besvara de rättsliga 

problem och frågeställningar som ställts.  

 

Ett kritiskt perspektiv används för att undersöka och redogöra för de bakomliggande 

motiven till reglerna som begränsar rätten att göra underskottsavdrag. Den information 

som funnits har sedan tolkats och analyserats. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen börjar med en genomgång av historiken och syftet med reglerna om 

underskottsföretag. Därefter följer definitioner av viktiga begrepp, introducering av 

situationer där omstruktureringar med utländska juridiska personer kan aktivera 

beloppsspärr. Vidare en diskussion kring hur dessa spärrsituationer förhåller sig till 

lagstiftningen syfte.  
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Slutligen utreds reglernas förenlighet med EU-rätt samt om reglerna i någon mån bör 

förändras för att underlätta rättstillämpningen 

 

1.5 Definitioner 

Underskottsföretag definieras i 40 kap. 4 § IL och avser företag som har ett outnyttjat 

underskott i näringsverksamheten från föregående beskattningsår. Underskott som 

uppstår det innevarande året har ingen påverkan i sammanhanget.  

Bestämmande inflytande definieras i 40 kap. 5 IL. Med bestämmande inflytande avses 

aktie eller andelsinflytande som överstiger 50 % av samtliga röster i ett företag. 

Utländsk juridisk person definieras i 6 kap. 8 § IL. Med utländsk juridisk person avses 

en utländsk association som, enligt lagstiftningen i den stat där associationen hör 

hemma, kan förvärva rättigheter samt åta sig skyldigheter. Kan föra talan inför dom-

stolar och andra myndigheter. Enskilda delägare inte fritt kan förfoga över 

associationens förmögenhetsmassa. 

Utländskt bolag definieras i 2 kap. 5a IL. Med utländskt bolag menas associationer som 

uppfyller kraven för utländska juridiska personer enligt 6 kap. 8 § IL och som dessutom 

utgör skattesubjekt i sitt hemland, förutsatt att beskattningen är likartad med den som 

gäller för svenska aktiebolag. Utländskt bolag förklaras mer ingående i avsnitt 2.4. 

Annan utländsk juridisk person än ett utländskt bolag, Ett av de subjekt som 40 kap. 11 

§ tar sikte på, innebär utländska associationer som uppfyller kriterierna i 6 kap. 8 § IL 

men inte kvalificeras som utländska bolag enligt 2 kap. 5a § IL. 

Utländsk transparent juridisk person är en variant av ovan, där bolaget inte kvalificeras 

som ett utländskt bolag eftersom det är skattemässigt transparent t.ex. ett tyskt KG, 

”kommanditgesellschaft”. 

Koncern definieras i 40 kap. 6 § IL och avser t.ex. moder/dotter förhållande enligt aktie-

bolagslagen eller en utländsk motsvarighet om moderbolaget hör hemma i EES eller är 

ett utländskt bolag. 

Bolagsgrupp, Med bolagsgrupp avser jag i denna uppsats ett vidare begrepp än koncern 

enligt 40 kap. IL. D.v.s. grupp av bolag som ytterst ägs/ kontrolleras av samma bolag. 
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2. Relevanta bestämmelser 

2.1 Bakgrund  

Den 1 januari 2000 trädde inkomstskattelagen i kraft och ersatte KL, SIL samt 33 andra 

skatterättsliga lagar.2 Syftet med IL var att förenkla den skatterättsliga lagstiftningen 

genom att samla ihop, samt bearbeta lagstiftningen både språkmässigt såväl som 

lagtekniskt. Reglerna om underskottsavdrag flyttades från Lag om avdrag för underskott 

i näringsverksamhet (1993:1539) [cit. LAU] till 40 kap. IL. I samband med stiftandet av 

IL gjordes endast mindre materiella ändringar.3 

I 40 kap. IL regleras tidigare års underskott av näringsverksamhet. Av huvudregeln i 2 § 

följer att en verksamhet som ett år redovisar ett underskott ska kvitta detta underskott 

mot ett senare överskott. Om det går flera år utan att verksamheten genererar ett 

överskott eller att underskottet följande år inte fullt ut kan neutraliseras får underskottet 

rullas vidare framåt i tiden.4 Det finns ingen tidsbegränsning för hur långt fram i tiden 

underskott får rullas fram.5  Som nämnts ovan reglerar inte 40 kap underskott som 

uppkommer samma år som ägarförändringen sker.6  

Som nämndes i inledningen infördes underskottsreglerna för att begränsa handeln med 

underskott. Begränsningen genomfördes genom att lagstiftaren införde undantag från 

huvudregeln d.v.s. evig carry forward. Gemensamt för dessa undantag är att 

begränsningarna inträder då ett underskottsföretag på något av de i 40 kap 10-12 §§ IL 

listade situationerna blir föremål för ägarförändringar. För att undvika att reglerna 

tappar sin effekt har man även infört en begränsning mot den omvända situationen, ett 

förlustföretag som förvärvar ett vinstdrivande företag.  

Den situationen som uppsatsen tar sikte på regleras i 40 kap. 11 § IL. Nämligen de fall 

då en annan utländsk juridisk person än ett utländskt bolag förvärvar ett 

                                                 

 

2 Andersson, m.fl., Inkomstskattelagen, s. 13. 

3 Andersson, m.fl., Inkomstskattelagen, s. 111. 

4 Skatteverket, PM 2010-11-22, dnr 131 751278-10/113, s. 7.  

5 Lodin, S-O m.fl., Inkomstskatt, s. 564.  

6 Prop. 1999/00:2 del 2 s. 462 f.  
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underskottsföretag. Vidare tar uppsatsen sikte på specifikt de fall då förvärvaren ingår i 

samma bolagsgrupp som förlustföretaget redan innan överlåtelsen sker. 

Dagens regler om underskottsavdrag överensstämmer till största delen med innehållet i 

den nu upphävda LAU. Redan vid införandet av LAU framfördes kritik mot att 

spärreglerna var alltför komplicerade och svåra att tillämpa. 7  I remissvaren till IL 

kritiserades regelsystemet, kritiken tog sikte på att lagstiftningen skulle vara 

svårtillämplig på grund av dess komplexitet. Regeringen påpekade att syftet var att 

stoppa handel med förlustbolag, med det syftet i bakgrunden ansåg regeringen att 

lagstiftningen uppfyllde syftet trots sin svårtillämplighet. Dessutom anfördes att det inte 

var lämpligt att i samband med införandet av IL ta ställning till materiella ändringar.8  

Undantagen infördes ursprungligen för att begränsa handel med underskottsföretag, 

vilket ansågs kunna ge negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Lagstiftaren ansåg 

att det förelåg ett behov av att effektivt begränsa underskottet när ägarförändringar 

genomfördes av huvudsakligen skattemässiga skäl.9 

 

2.2 Ägarförändringar 

Av 40 kap. 10-11 §§ IL, framgår att då underskottsföretag blir föremål för en ägar-

förändring inträder en beloppsspärr. Med ägarförändring menas att ett rättssubjekt får 

det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget. 10 § reglerar de fall då 

underskottsföretaget förvärvas av svenska juridiska personer samt utländska juridiska 

personer som kvalificeras som utländska bolag enligt 2 kap. 5a § IL. I 10 § stadgas 

också att beloppsspärren inte aktualiseras i de fall det företaget som fått det 

bestämmande inflytandet ingick i samma koncern som underskottsföretaget före 

ägarförändringen. 

I 11 § stadgas att i andra fall än de som avses i 10 § inträder en beloppsspärr vid 

ägarförändringar som innebär att det bestämmande inflytandet över ett 

underskottsföretag erhålls av en fysisk person, ett dödsbo, en annan juridisk person än 

                                                 

 

7 Prop. 1993/94:50 s. 255. 

8 Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 464. 

9 Prop. 1993/94:50 s. 255 och 1999/00:2 del 2 s. 464. 



7 

 

ett utländskt bolag eller ett svenskt handelsbolag om detta ägs direkt eller genom 

ytterligare handelsbolag av någon av de tre första kategorierna. Av ordalydelsen till 11 § 

framgår att denna är subsidiär till 10 § vilket innebär att den endast inträder då 10 § inte 

är tillämplig alls, varken huvudregel eller koncernundantaget.10 Till skillnad från 10 § 

saknar beloppsspärren i 11 § något undantag för de fall förvärvaren redan före 

ägarförändringen ingått i samma bolagsgrupp.  

 

2.3 Beloppsspärren 

I 40 kap. 15 § IL stadgas innebörden av beloppsspärren. Av paragrafen framgår att 

utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet är avgörande för spärrens 

omfattning. Beloppsspärren innebär att underskott till den del det överstiger 200 procent 

av köpeskillingen inte längre får utnyttjas. Spärren är permanent och underskott som 

omfattas av spärren faller bort för all framtid.11 

Exempel: Ett svenskt bolag X AB har ett helägt svenskt dotterbolag Y AB, samt en 

helägd utländsk juridisk person Z KG som inte klassas som ett utländskt bolag. Z 

förvärvar Y av X för 50 000, varav Z erhåller det bestämmande inflytandet över Y. 200 

procent av 50 000 är 100 000 vilket innebär att endast ett underskott om 100 000 kr får 

utnyttjas till avdrag mot framtida vinster och resten blir spärrat och får därmed aldrig 

utnyttjas. Att notera är att toppen av ägarhierarkin är densamma i förhållande till Y. 

Underskottsföretaget har ytterst sett därmed inte blivit föremål för någon verklig 

ägarförändring utan endast en omstrukturering.  

Före:   Efter:  

                                                 

 

10 Se prop. 1993/94:50 s. 262 f. och 1999/2000:2 del 2 s. 470. 

11 Skatteverket, pm 2010-11-22, dnr 131 751278-10/113, s. 7. 

X AB

Y AB Z KG

X AB

Z KG

Y AB
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2.4 Utländska juridiska personer 

Uppsatsen tar sikte på omstruktureringar där förvärvaren är en annan utländsk juridisk 

person än ett utländskt bolag. Definitionen av utländska juridiska personer infördes 

1989. Vid införandet delades utländska juridiska personer in i utländska bolag och 

andra utländska juridiska personer än utländska bolag. 12  Klassificeringen av den 

utländska juridiska personen spelar stor roll vid underskottsreglerna, en utländsk 

juridisk person som klassificeras som ett utländskt bolag omfattas av 40 kap. 10 § IL 

som också medger koncerninterna överlåtelser utan att någon beloppsspärr inträder. 

Utländska juridiska personer som inte klassificeras som utländska bolag omfattas 

istället av 40 kap. 11 §.  

För att klassificeras som ett utländskt bolag ska den utländska juridiska personen vara 

ett skattesubjekt i den stat bolaget är hemmahörande. Dessutom ska beskattningen vara 

likartad med den som gäller för svenska aktiebolag. I förarbeten till införandet av 

definitionen utländskt bolag kan man i remissvaren utläsa en hel del kritik mot det svår-

tydiga begreppet ”likartad beskattning”. 13  Av propositionen framgår att för att en 

utländsk juridisk person ska klassas som ett utländskt bolag, ska den förutom att 

uppfylla kriterierna för en utländsk juridisk person i 6 kap. 8 § IL också vara 

skattesubjekt i hemstaten. Transparenta bolag kan av denna anledning inte klassas som 

utländska bolag. För att den utländska juridiska personen ska kunna utgöra ett utländskt 

bolag krävs det att skatteuttaget i hemstaten ligger på en nivå att det från svenskt 

perspektiv framstår som rimligt. 14 

Vidare framförs i propositionen att beskattningen måste vara en direkt skatt på 

inkomsten och det räcker således inte med någon fast årlig avgift eller skattskyldighet 

för transaktioner eller omsättningsskatt. Det framgår också av propositionen att 

beskattningen ska innebära en belastning för den juridiska personen, men att den 

svenska nominella skattesatsen inte är avgörande vid jämförelsen.15 

                                                 

 

12 Andersson, m.fl., Inkomstskattelagen (1 juli 2013, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 8 § IL. 

13 Prop. 1989/90:47. 

14 Prop. 1989/90:47 s. 17. 

15 Prop. 1989/90:47 s. 17. 



9 

 

En förenkling av bedömningen huruvida en utländsk juridisk person utgör ett utländskt 

bolag har införts i 2 kap. 5a § 2st IL. Förenklingen innebär att bolagsformer som 

omfattas oinskränkt av dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med andra länder 

per automatik utgör utländska bolag. I propositionen förklaras detta stycke med att 

Sverige i dessa fall redan gjort en bedömning kring bolagsformens beskattning. Ett 

exempel på detta är avtalet mellan Sverige och Luxemburg där det finns ett explicit 

undantagande av vissa bolagsformer från avtalets tillämpningsområde. 

Luxemburg har ett flertal bolagsformer, en del av dessa bolagsformer är undantagna 

från dubbelbeskattningsavtalet, detta gäller t.ex. holding och fondbolagen.16 Enligt ovan 

anförda resonemang, borde exkluderingen av dessa bolag innebära en indikation på att 

dessa bolag inte kvalificeras som utländska bolag. 

Det finns också andra typer av subjekt som omfattas av lagregelns utformning, näm-

ligen transparenta rättssubjekt hemmahörande i EU. Dessa bolagsformer uppfyller 

kriterierna för att utgöra utländska juridiska personer men är inga skattesubjekt och kan 

därför inte anses utgöra utländska bolag. 

Ett exempel på en bolagsform som i svensk praxis ansetts utgöra en utländsk juridisk 

person är den tyska bolagsformen Kommanditgesellschaft (KG)17, vidare är KG inte ett 

skattesubjekt. För den fortsatta analysen av beloppsspärrens förenlighet med EU-rätt 

kommer analysen vid behov av ett subjekt utgå från ett tyskt KG. 

 

  

                                                 

 

16 Protokollet till dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg. 

17 RÅ 1997 ref. 36. 
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3. EU-rätten och den direkta beskattningen 

I följande kapitel kommer redogöras för uppsatsen relevant EU-rätt för att sedan gå 

vidare till en förenlighetsanalys. 

3.1 Introduktion 

Direkta skatter är ett rättsområde som hittills huvudsakligen lämnats till varje 

medlemsstat att fritt reglera. Tre viktiga direktiv har introducerats som är av vikt för den 

direkta beskattningen, nämligen moder/dotterbolagsdirektivet, fusionsdirektivet samt 

ränte och royalty direktivet.  

Avsaknaden av harmoniserade regler på den direkta beskattningen område leder till att 

de rättsfall som behandlas av EUD huvudsakligen behandlar medlemsstaternas 

lagstiftning i förhållande till EU-rättsliga principer såsom förbud mot diskriminering på 

grund av nationalitet, förbud mot regler som hindrar den fria rörligheten eller den fria 

konkurrensen. 18  Trots avsaknaden av harmoniserade regler har EUD i flera fall 

konstaterat att, även om direkta skatter inte omfattas av EU:s behörighet, måste 

medlemsstaterna beakta EU-rättens principer vid lagstiftning gällande den direkta 

beskattningen.19 

 

3.2 Diskrimineringsförbudet 

I enlighet med artikel 18 i funktionsfördraget är all diskriminering på grund av natio-

nalitet förbjuden. Vidare anses hela fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

vara genomsyrat av ett förbud mot diskriminering.20 I förhandsbeskedet Royal Bank of 

Scotland framgår förhållandet mellan det allmänna diskrimineringsförbudet i artikel 18 

och de mer specifika friheterna som etableringsfriheten. EUD förklarade att det 

allmänna diskrimineringsförbudet är subsidiärt i förhållande till de mer specifika 

                                                 

 

18 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 30. 

19 Se bl.a. C-446/03 Marks & Spencer, p. 29, C-397/98 och C-410/98 Metallgesellschaft, p. 37, 270/83 

Avoir fiscal p. 24. 

20 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 339. 
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friheterna, därav behöver inte en prövning göras av artikel 18 då någon av de 

grundläggande friheterna är tillämpliga.21  

3.3 Etableringsfriheten 

EU-rätten innehåller flera rättigheter för dess medborgare. De två som har störst vikt för 

den direkta beskattningens område är den fria rörligheten för kapital samt 

etableringsfriheten. Etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital kan många 

gånger överlappa varandra, prövningen är i huvudsak densamma. När skyddet åberopas 

gentemot tredje land är uppfattningen att det finns ett större utrymme för 

rättfärdigande. 22  Underskottsreglerna tar sikte på situationer där bestämmande 

inflytande föreligger, därmed kommer i linje med uppsatsens syfte endast 

etableringsfriheten att behandlas. 

Inom EU-rätten stadgas att en medborgare fritt ska kunna etablera sig i en annan 

medlemsstat samt att det även är förbjudet för medlemsstaterna att införa 

inskränkningar i en medborgares rätt att i en annan medlemsstat upprätta kontor, filialer 

eller dotterbolag. 23  Etableringsfriheten inkluderar också en rätt att starta och utöva 

verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och driva bolag på samma villkor 

som etableringsstaten föreskriver för sina medborgare.24 Friheten omfattar både rätten 

att starta ett nytt bolag (primär etablering) och rätten att starta kontot, filialer eller 

dotterbolag (sekundär etablering).25 

 

3.4 Vem kan åberopa etableringsfriheten 

Rätten att nyttja de grundläggande friheterna tillfaller alla medborgare i en medlemsstat. 

För fysiska personer är således kravet att de är medborgare i en medlemsstat. För 

juridiska personer ska enligt artikel 54 FEUF, ett bolag ha bildats i enlighet med en 

                                                 

 

21 C-311/97, Royal Bank of Scotland, p. 20. 

22 RÅ 2008 not. 84. 

23 Art. 49 1:a st. FEUF. 

24 Art. 49 2:a st. FEUF.  

25 Art. 49 1:a st. FEUF. 
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medlemsstats lagstiftning och ha sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga 

verksamhet inom unionen.26 

 

3.5 Direkt diskriminering 

Av EUDs praxis kan man utläsa tre typer av hinder. Det första är direkt diskriminering 

(även kallad öppen diskriminering), direkt diskriminering tar sikte på de fall då 

diskriminering sker på grund av nationalitet.27 Direkt diskriminering anses exempelvis 

föreligga då nationell lagstiftning föreskriver att ett bolag måste vara registrerat eller ha 

sitt säte i landet för att tillgodoräkna sig en viss förmån.  

Ett exempel då EUD funnit att öppen diskriminering förelegat är avoir fiscal. EUD 

granskade fransk lagstiftning som medgav franska bolag avdrag för skatt betald av 

dotterbolag. Utländska bolag med filialer i Frankrike fick däremot inte tillgodogöra sig 

motsvarande avdrag.28 

EUD konstaterade att det franska skattesystemet beskattade franska bolag samt filialer 

tillhörande utländska bolag likadant. EUD menade att detta indikerade att Frankrike inte 

ansåg att det förelåg någon objektiv skillnad mellan de två fallen och de skulle därför 

inte få behandlas olika.29 

När det gäller direkt diskriminering är utrymmet för att rättfärdiga väldigt begränsat. Av 

EU-fördragen framgår att en medlemsstat kan tillåtas att ha en diskriminerande 

lagstiftning endast om regeln grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller 

hälsa. Vilket hittills inte verkar ha varit fallet i någon av domarna från EUD.30 

 

3.6 Indirekt diskriminering 

                                                 

 

26 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 339.  

27 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 345. 

28 270/83 Avoir fiscal. 

29 270/83 Avoir fiscal, p. 20.  

30 Ståhl, m.fl., EU-skatterätt, s.147. 
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Med indirekt (även kallad dold diskriminering) menas fall då lagstiftningen inte 

utrycker nationalitet som ett kriterium, men där följden av kriterierna innebär att icke 

medborgare får det svårare att uppfylla de uppställda kraven.31 Lagstiftning som kräver 

att subjektet har hemvist i landet för att inte bli särbehandlad kan utgöra indirekt diskri-

minering. Eftersom hemvistet har en stark koppling till nationalitet, även om det till 

exempel inte är ett krav att vara svensk medborgare för att ha sin hemvist här. 

När det gäller indirekt diskriminering gäller förutom de rättfärdigandegrunder intagna i 

fördragen också den rättfärdigandedoktrin som skapats av EUD nämligen ”rule of 

reason” se avsnitt 3.8.32 

 

3.7 Icke-diskriminerande restriktioner 

En tredje kategori av hinder tillhör lagstiftningar som inte är diskriminerande men ändå 

utgör hinder för upprätthållandet av de fria rörligheterna. Gränserna mellan kategorierna 

är inte alltid så tydliga. 33  Även för restriktioner gäller att såväl de rättfärdigande-

grunderna i fördraget såväl som ”rule of reason” doktrinen är tillämpliga. Ordalydelsen 

restriktioner får anses vara ett brett begrepp som omfattar alla former av diskriminering 

men också icke-diskriminerande restriktioner som verkar hindrande på de grund-

läggande friheterna.34  

I praxis från EUD framgår det att bedömningen av om en restriktion förelegat utgått 

ifrån en bedömning av om den nationella åtgärden eller lagstiftningen hindrar eller gör 

det mindre attraktivt att utöva de grundläggande friheterna, utan att för den skull vara 

diskriminerande på grund av nationalitet eller hemvist.35 Det krävs således endast att 

                                                 

 

31 C-330/91 Commerzbank, p. 14. 

32 Ståhl, m.fl., EU-skatterätt, s.150, Se C-204/90 Bachman. 

33 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 348. 

34 Dahlberg, Direct Taxation in Relation to the Freedom of establishment and the Free Movement of Cap-

ital, s. 65. 

35 C-55/94 Reinhard Gebhard, p. 37. 
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nationell lagstiftning eller åtgärd har en hämmande effekt på gränsöverskridande 

transaktioner.36  

EUD har ibland även funnit att restriktion förelegat trots att den gränsöverskridande 

situationen och den inhemska behandlats lika, exempel på detta är EUD-målet Futura 

Participations. I målet krävde lagstiftningen i Luxemburg att såväl luxemburgska bolag 

som filialer till utländska bolag skulle upprätta bokföring i enlighet med luxemburgsk 

rätt för att få rulla fram underskott. EUD ansåg att detta utgjorde en restriktion eftersom 

det var betungande för det franska bolaget som då behövde upprätta bokföring enligt 

både fransk och luxemburgsk rätt.37 

 

3.8 ”Rule of reason” 

Som tidigare nämnts kan indirekta diskrimineringar och icke-diskriminerande restrik-

tioner rättfärdigas enligt de grunder som finns i fördragen alternativt ”rule of reason”. 

Av de rättsfall som finns på skatterättens område kan man säga att rättfärdigande-

grunderna som finns i fördraget sällan är tillämpliga. Den rättfärdigandegrund som  

tillämpas oftast är ”rule of reason” doktrinen som tagits fram av EUD.  

EUD har fastslagit fyra förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett hinder ska 

kunna rättfärdigas. 38  Förutsättningarna är kumulativa och således måste alla vara 

uppfyllda för att kunna rättfärdiga ett hinder. Dessa fyra förutsättningar har i doktrinen 

benämnts för ”rule of reason”. 

1. De ska vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, 

2. De ska framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse, 

3. De ska vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 

eftersträvas genom dem, och 

4. De ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning39 

                                                 

 

36 Dahlberg, Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of 

Capital, s. 107. 

37 C-250/95 Futura Participations, Dahlberg, Internationell beskattning, s. 348. 

38 C-55/94 Reinhard Gebhard, p. 37. 

39 C-55/94 Reinhard Gebhard, p. 37. 
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Av första punkten framgår att direkt diskriminerande åtgärder inte kan rättfärdigas med 

hjälp av ”rule of reason”.40 Indirekt diskriminering kan dock rättfärdigas.41 

Av andra punkten framgår att lagstiftningen eller åtgärden ska ha en 

rättfärdigandegrund. Inom den direkta beskattningen område har endast följande 

grunder accepterats av EUD; förhindra skatteflykt,42 upprätthållande av skattesystemets 

inre sammanhang, 43  uppnående av effektiv skattekontroll 44  eller att skydda den 

skatterättsliga territorialprincipen45. I senare praxis från EUD har även en välavvägd 

fördelning av beskattningsrätten, risken för dubbla förlustavdrag samt risken för 

skatteundandragande accepterats som rättfärdigandegrunder. 46  Kring dessa 

rättfärdigandegrunder har också funnits resonemang gällande huruvida det krävs att mer 

än en rättfärdigandegrund är tillämplig för att hindret ska kunna rättfärdigas.47 

Tredje och fjärde punkten tar sikte på ändamålsenligheten och proportionaliteten av den 

nationella åtgärden. Dessa två krav innebär att åtgärden måste uppfylla sitt eftersträvade 

syfte. Att åtgärden måste vara proportionerlig innebär att den inte får vara mer långt-

gående än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet.48 Ofta kan en medlemsstats 

lagstiftning eller åtgärd uppfylla de tre första förutsättningarna men inte 

proportionalitetsbedömningen. Detta beror oftast på att EUD anser att det föreligger 

andra potentiellt mindre ingripande åtgärder.49  

                                                 

 

40 J.fr. Dahlberg, Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of 

Capital, s. 119-124, Terra & Wattel, European Tax Law, s. 65. 

41 C-204/90 Bachmann. 

42 Se bl. a. C-196/04 Cadbury Schweppes. 

43 Se bl. a. C-204/90 Bachmann.  

44 Se bl. a. 120/78 Cassis de Dijon och C-250/95 Futura Participations. 

45 Se bl. a. C-250/95 Futura Participations. 

46 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 359.  

47 C-446/03 Marks & Spencer, p. 43 och 51, C-231/05 Oy AA, p.60.  

48 C-55/94 Reinhard Gebhard, p. 37, Dahlberg, Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establish-

ment and the Free Movement of Capital, s. 118 f. 

49 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 51 f. 
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4. Är 40 kap. 11 § IL förenligt med EU-rätten 

I det följande kapitlet kommer jag utifrån det ovan redogjorda att analysera huruvida 

bestämmelsen i 40 kap. 11 § IL strider mot EU-rätten eller inte. Som en del av min 

analys har jag också valt att redogöra för ett rättsfall från HFD, i avgörandet tog HFD 

ställning till om beloppsspärren stred mot EU-rätten i ett fall som har relevans för den 

situation som uppsatsen tar sikte på. 

4.1 Praxis 

I ett avgörande från HFD. RÅ 2008 not. 84 avseende ett överklagat förhandsbesked 

besvarades två frågor som är av särskild vikt. Först och främst besvarade HFD frågan 

om en koncernintern överlåtelse omfattades av 40 kap. 12 § IL som är en utvidgning av 

11 §. HFD kom fram till att det inte var möjligt att frångå lagrummets ordalydelse och 

kom därmed fram till att den tilltänkta koncerninterna överlåtelsen skulle omfattas av 

bestämmelsen. Precis som 12 §, saknar 11 § ett koncernundantag, och enligt 

resonemangen från HFD innebär detta att även koncerninterna transaktioner ska 

omfattas av beloppsspärren. Även om detta inte ryms inom syftet att stävja handel med 

underskott. 

Den andra frågan avsåg om beloppsspärren som skulle inträda vid överlåtelsen var 

förenlig med de fria rörligheterna. I det aktuella fallet var den tänkta förvärvaren en 

juridisk person med hemvist i Guernsey. Eftersom bolaget hade hemvist i Guernsey en 

stat beläget utanför EU:s gränser, gällde frågan specifikt fria rörligheten för kapital som 

också gäller mot tredje land.  

Till skillnad från SRN som gick in och gjorde en prövning av lagbestämmelsen i 

förhållande till fria rörligheten för kapital, konstaterade HFD att underskottsreglerna tog 

sikte på fall där det bestämmande inflytandet över ett företag förändrades. HFD 

hänvisar till EUD-målet Lasertec50 och förklarar att den fria rörligheten för kapital inte 

kan åberopas då en verksamhet i ett tredje land utgör en etablering i EU-rättslig mening. 

Etableringsfall ska därmed endast prövas mot etableringsfriheten och inte mot den fria 

rörligheten för kapital.  

                                                 

 

50 C-492/04 Lasertec p. 19-24 
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Vid bedömningen ska inte bara det faktiska innehavet beaktas utan också 

lagbestämmelsens utformning, om lagbestämmelsen tar sikte på situationer med 

bestämmande inflytande kan endast etableringsfriheten åberopas. Eftersom bolaget i det 

aktuella fallet hade hemvist i tredje land avfärdar HFD frågan på den grunden att 

etableringsfriheten endast är tillämplig inom EU. 

 

4.2 Föreligger ett hinder 

För att kunna göra någon bedömning av lagstiftningens förenlighet med EU-rätten krävs 

att man först kan identifiera ett hinder och även klassificera hindret för att kunna avgöra 

vilka rättfärdigandegrunder som är aktuella.  

Underskottsreglerna i 40. Kap IL innebär att utländska transparenta juridiska personer 

inte kan förvärva underskottsföretag alls utan att en beloppsspärr inträder. I den 

inhemska situationen gäller inte riktigt samma restriktion. Handelsbolag är precis som 

utländska transparenta juridiska personer rättssubjekt men inte skattesubjekt. När ett 

handelsbolag förvärvar ett underskottsföretag inträder endast en beloppsspärr om ägaren 

av handelsbolaget är en fysisk person, dödsbo eller ett bolag som inte ingick i samma 

koncern som underskottsföretaget redan innan förvärvet. Om ägaren av handelsbolaget 

utgör ett företag enligt 40 kap. 3 § IL, och ingår i samma koncern som 

underskottsföretaget redan innan förvärvet inträder ingen beloppsspärr. Detta följer av 

att inga beloppsspärrar blir tillämpliga. Handelsbolaget är inget företag och därför 

omfattas inte handelsbolagets förvärvande av det bestämmande inflytandet av 40 kap. 

10 § IL. Vidare så får bolaget som äger handelsbolaget aldrig något bestämmande 

inflytande eftersom man redan innan överlåtelsen har det bestämmande inflytandet. 

Därmed tillämpas 10 § inte alls i det fallet. 

Reglerna innebär därmed ett hinder för en bolagsgrupp att omstrukturera i det fall man 

vill överlåta ett svenskt underskotts företag till ett tyskt KG. Hindret består i att en 

beloppsspärr alltid kommer inträda för det svenska underskottsföretaget oavsett om 

bolagen ingått i samma bolagsgrupp redan innan överlåtelsen. Motsvarande situation 

där KG byts ut mot ett handelsbolag innebär däremot att överlåtelsen inte triggar någon 

beloppsspärr. 

Det kan snabbt konstatera att det inte är den utländska transparenta juridiska personen 

som blir annorlunda beskattad utan det är det svenska dotterbolaget som utsätts för en 
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begränsning enbart på grund av att ägarbolaget är utländskt. Detta bör därför kunna ses 

som ett hinder i verksamhetsstaten för etablering via dotterbolag. Som det framgår av 

EUD-målet Halliburton 51  kan även beskattningsåtgärder som riktar sig mot andra 

subjekt än det som utnyttjat rätten till fri rörlighet vara fördragstridiga. EUD har i ett 

flertal mål ansett att negativ särbehandling av inhemska dotterbolag som ägs av 

utländska  

moderbolag kan utgöra otillåtet hinder.52  

Av praxis framgår att lagstiftning som behandlat ett inhemskt bolag annorlunda på 

grund av att moderbolaget varit utländskt ändå inte kategoriserats som öppen 

diskriminering av EUD. 53  I EU-skatterätt drar författarna slutsatsen av praxis att 

lagstiftning som inte riktar sig direkt mot det utländska subjekt som skyddas av 

fördraget i princip inte kan klassificeras som direkt diskriminering.54 

I senare praxis från EUD har domstolen ofta valt att inte klassificera vilken typ av 

hinder som förelegat. 55  Både indirekt diskriminerande åtgärder samt icke 

diskriminerande restriktioner kan rättfärdigas genom ”rule of reason”. En möjlig 

förklaring är att EUD nöjer sig med att konstatera att det inte är direkt diskriminering 

och därefter gör en prövning enligt ”rule of reason”. 

 

I det aktuella fallet kan vi konstatera att ett tyskt KG och ett svenskt HB som förvärvar 

ett svenskt underskottsföretag bör anses vara i objektivt jämförbara situationer. Efter-

som det föreligger en inhemsk situation som är objektivt jämförbar med den 

gränsöverskridande, samt att den gränsöverskridande situationen särbehandlas bör 

lagstiftningen anses vara indirekt diskriminerande.  

 

                                                 

 

51 C-1/93 Haliburton. 

52 Ståhl, m.fl., EU-skatterätt, s.110. 

53 Se t.ex. mål C-436/00 X och Y. 

54 Ståhl, m.fl., EU-skatterätt, s.114. 

55 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 352. 
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Således bör rättfärdigande kunna ske med såväl grunderna intagna i förordningen samt 

”rule of reason” doktrinen. 

4.3 Rättfärdigande enligt fördraget 

Att inkomstskatteregler skulle kunna rättfärdigas med hänsyn till allmän ordning, hälsa 

eller säkerhet torde endast kunna ske undantagsvis, det har heller inte hänt att EUD 

godtagit en skatteregel på dessa grunder.56 Underskottsreglerna har ingen koppling till 

någon av dessa grunder. Något rättfärdigande enligt fördraget är därmed inte aktuellt, 

SRN kommer i RÅ 2008 not. 84 också fram till att beloppsspärren i 40 kap. 12 § IL inte 

kan anses grundad på hänsyn till allmän ordning, hälsa eller säkerhet. 

 

4.4 Rättfärdigande enligt ”rule of reason” 

Nedan kommer en genomgång av lagstiftningen i förhållande till de fyra kriterierna. I 

regel räcker det med att en nationell åtgärd faller på en punkt och då behöver man inte 

utreda förhållandet till resterande. För att ge läsaren en bättre uppfattning om hindret 

kommer alla punkter att kommenteras. 

 

4.4.1 Är regeln tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt 

Första kravet enligt ”rule of reason” är att regeln ska vara tillämplig på ett icke-

diskriminerande sätt. Regeln tar uttryckligen sikte på situationer där utländska juridiska 

personer är inblandade. Som framgick ovan har EUD dock valt att särskilja på de situa-

tioner där det utländska subjektet inte missgynnas direkt, vilket innebär att belopps-

spärren är tillämplig på ett icke diskriminerande sätt. Eftersom beloppsspärren miss-

gynnar det svenska bolaget och inte det utländska subjektet. 

 

4.4.2 Är regeln motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse 

Underskottsreglerna särskiljer på situationer där förvärvaren är ett inhemskt bolag eller 

utländskt bolag och där förvärvaren är en annan utländsk juridisk person än ett utländskt 

bolag. Av förarbetena framgår inte något tydligt syfte med denna särbehandling av 

utländska juridiska personer. I RÅ 2008 not. 84 gjorde SRN en prövning av belopps-

spärren i 40 kap. § 12 IL som också gör samma särskiljande som 40 kap. § 11 IL. 

                                                 

 

56 Ståhl, m.fl., EU-skatterätt, s. 147. 
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Majoriteten i SRN ansåg att lagstiftningen utgjorde ett hinder. Vidare ansåg nämnden 

att särskiljandets syfte var att motverka oönskade skatteundandraganden med 

användning av andra utländska juridiska personer än utländska bolag.57  Majoriteten 

diskuterar därmed om motverkande av skatteflykt är tillräckligt för att rättfärdiga och 

kommer fram till att lagstiftningen var befogad med hänsyn till risken för skatteflykt. 

Efter att ha läst förarbetena som SRN hänvisar till, anser jag att resonemanget som förs 

av den skiljaktige ledamoten Ståhl är högst relevant. Ståhl anför att lagstiftningens syfte 

är att hindra handel med underskott och normalt sett innebär detta att koncerninterna 

transaktioner inte omfattas av reglerna. Ståhl menar att man inte kan rättfärdiga alla 

regler med hänvisning till risk för skatteflykt endast för att regeln särbehandlar bolag 

som är etablerade i lågskatteländer. En prövning måste ske huruvida det är motiverat att 

särbehandla utländska bolag i förhållande till regelns syfte. Ståhl menar att 

lagstiftningen tar sikte på att hindra handel med underskott och därmed hamnar 

koncerninterna transaktioner utanför syftet. Det saknar då helt betydelse hur förvärvaren 

beskattas eftersom underskottet stannar inom samma koncern.  

Jag instämmer med Ståhl, att påstå att lagstiftningen utformats med syfte att motverka 

skatteflykt upplevs som en efterhandskonstruktion. Det är dock inte helt osannolikt att 

man särbehandlat på grund av försiktighet. Det finns många bolagsformer och regeln 

har förmodligen inte utformats på grund av att man känt till något faktiskt skatte-

undvikande förfarande som kunnat genomföras med hjälp utav de särbehandlade 

bolagen utan snarare rädsla för att något sådant kan finnas med hänsyn till de många för  

Sverige okända bolagsformerna. 

I RÅ 2008 not. 84 gällde prövningen gentemot fria rörligheten av kapital mot tredje 

land, vilket av SRN innebar att det fanns ett större utrymme för begränsningar än när 

det gäller fria rörligheter inom unionen. När det gäller motverkande av skatteflykt inom 

unionen har EUD uttalat sig i t.ex. Lankhorst-Hohorst. Målet gällde de tyska under-

kapitaliseringsreglerna, EUD ansåg att reglerna tog sikte på alla fall av 

underkapitalisering och inte endast konstlade upplägg med skatteundvikande syfte. 

EUD har utvecklat sitt resonemang i flera mål och slagit fast att endast regler som tar 

sikte på rent konstlade upplägg kan rättfärdigas. EUD kräver att medlemsstaterna gör en 

                                                 

 

57 Se prop. 1993/94:50 s. 324 och jämför s. 272 f. 
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bedömning i varje enskilt fall. Detta innebär att mekaniska regler som slår även i de fall 

då en transaktion eller verksamhet inte genomförts i skatteundvikande syfte inte 

accepterats av EUD.58  

När det gäller 40 kap. § 11 IL kan man konstatera att beloppsspärren slår till 

automatiskt då rekvisiten är uppfyllda. Då ingen av rekvisiten innehåller någon 

värdering eller bedömning är lagstiftningen mekanisk. Beloppsspärren inträder så fort 

ett underskottsföretag förvärvas av en sådan entitet som stadgas i lagrummet. Bortsett 

från fall där risk för skatteflykt endast utgjort en av flera rättfärdigandegrunder har rent 

mekaniska regler ansetts oförenliga med EU-rätten.59 

Redan på denna punkt kan man stanna upp och konstatera att lagrummet antingen inte 

ens bedöms ha ett syfte att förhindra skatteflykt, alternativt så har den det men är 

mekanisk och ger inget utrymme för bedömning i det enskilda fallet. 

Vidare kan konstateras att i den för analysen aktuella situationen är subjektet ett KG 

hemmahörande i Tyskland som inte är ett lågbeskattat land. Med hänvisning till detta, 

borde även resonemangen som SRN för tyda på att regeln är oförenlig. Eftersom 

nämnden i RÅ 2008 not. 84 verkade fästa stor vikt vid att det förvärvande bolaget var 

hemmahörande i lågbeskattade Guernsey.  

 

4.4.3 Eftersträvas målsättningen 

Som ett tredje rekvisit har EUD uppställt ett krav på att den nationella åtgärden ska vara 

ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som syftas med åtgärden. SRN 

uttalade i RÅ 2008 not. 84 att särbehandlingen avsåg att hindra skatteupplägg genom att 

hindra att underskottsföretag överläts till bolag hemmahörande i lågbeskattade länder. 

Vilka oskäliga skatteupplägg skulle kunna undvikas genom att man endast får överlåta 

underskottsföretag till svenska alternativt utländska bolag. Något som framgår av denna 

uppsats är att begreppet annan utländsk juridisk person än ett utländskt bolag inte bara 

omfattar utländska juridiska personer hemmahörande i lågbeskattade länder, utan också 

juridiska personer som inte utgör skattesubjekt vilket endast innebär att beskattningen 

                                                 

 

58 Ståhl, m.fl., EU-skatterätt, s.152 f. och Dahlberg, Internationell beskattning s. 354 f. 

59 Se t.ex. C-311/08 SGI.  
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sker i ägarledet. Detta innebär att lagstiftningen träffar ett mycket större område än vad 

som är motiverat av rädslan för skatteflykt. Vidare är det oklart hur en beloppsspärr ska 

hindra skatteupplägg. Beloppsspärren tar sikte på att spärra underskott som byter ägare, 

för att stävja handel med underskott. Att den nya ägaren befinner sig i en annan skatte-

situation än svenska bolag har ingen betydelse. Oavsett ägare till underskottsföretaget 

kan underskotten endast kvittas mot vinst upparbetad i underskottsföretaget alternativt 

svenskt bolag eller filial om det finns koncernbidragsmöjligheter. Det är således oklart 

om lagstiftaren faktiskt haft någon målsättning att stävja skatteflykt med detta lagrum. 

Sannolikt har det endast varit en försiktighetsåtgärd som inte kan anses förverkliga 

någon målsättning. 

 

4.4.4 Proportionalitetsbedömning 

Proportionalitetsbedömningen tar sikte på lagstiftningar som är för långtgående. Finns 

det åtgärder som är mindre ingripande men ändå uppnår syftet ska dessa företas i första 

hand. I det här fallet kan man konstatera att Sverige istället skulle kunna tillämpa 

beloppsspärren endast i förhållande till utländska juridiska personer med hemvist i 

tredje land. 

 

4.5 Avslutande analys 

Beloppsspärren i 40 kap. 11 § IL kan inte rättfärdigas med ”rule of reason”, som det 

framgår ovan så går det att införa mindre ingripande åtgärder som uppfyller samma 

syfte därmed går den nationella åtgärden utöver vad som är nödvändigt. 

Vidare är det tveksamt om EUD ens skulle acceptera att regeln har som syfte att stävja 

skatteflykt med hänvisning till den brist på enskild bedömning som redogjorts för ovan.  

Slutligen så är det oklart om åtgärden beaktat dess mekaniska utformning faktiskt 

hindrar något skatteundvikande upplägg. 

Med anledning av det ovan anförda är det klart att beloppsspärren utgör ett hinder för 

etableringsfriheten som inte kan rättfärdigas enligt ”rule of reason” doktrinen. Vidare så 

kan den inte rättfärdigas enligt rättfärdigandegrunderna i fördraget. 
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5. Slutsats 

Uppsatsens syfte är att analysera ifall beloppsspärren som inträder då en utländsk 

transparent juridisk person förvärvar ett underskottsföretag, vid en eventuell prövning 

av EUD, kommer anses vara förenlig med etableringsfriheten inom EU. 

EUD har genom sin praxis fastställt att vissa hinder kan rättfärdigas inte bara genom de 

grunder som stadgas i funktionsfördraget utan också genom vad som benämnts ”rule of 

reason” förutsatt att hindret inte utgör direkt diskriminering. Genom att tillämpa de 

kriterier som EUD har fastställt, har en analys gjorts av beloppsspärrens förenlighet med 

etableringsfriheten. 

Med anledning av att lagstiftningen har en mekanisk utformning som innebär att den får 

genomslag även i situationer då transaktioner inte företagits med skatteundvikande 

syfte, samt att man kan tänka sig mindre ingripande lagstiftning som inte får genomslag 

på subjekt inom EU har det visats att lagstiftningen som den är utformad idag sannolikt 

skulle anses strida mot etableringsfriheten vid en eventuell prövning av EUD. 

Gällande rätt innebär att man behandlar utländska motsvarigheter till handelsbolag 

ogynnsamt i jämförelse med svenska bolag och utländska bolag. Man kan också fråga 

sig vad som gäller vid förvärv av utländska associationer som inte anses utgöra en 

utländsk juridisk person såsom brittiska partnerships. Tittar man i de situationerna på 

ägarna bakom partnerships? En sådan behandling skulle förmodligen vara mer förenlig 

med etableringsfriheten eftersom en beloppsspärr då endast skulle inträda om det var 

fysiska personer eller dödsbo etc. som var ägare. Precis som för handelsbolag. 

Med hänvisning till att; lagstiftaren tycks sakna en konkret anledning till varför man 

utformat beloppsspärren som den ser ut idag; frånvaron av ett koncernundantag inte är 

förenligt med lagstiftarens syfte att stävja handel med underskott; samt att belopps-

spärren som den är utformad i nuläget inte är förenlig med EU-rätten; bör belopps-

spärren ändras. 

Två alternativa ändringar kan tänkas för att beloppsspärren ska bli förenlig med  

etableringsfriheten. 

1) Lagstiftningen ändras till att inte omfatta omstruktureringar, d.v.s. ett undantag 

införs så att överlåtelser inom samma bolagsgrupp inte omfattas av belopps-
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spärren. En sådan lagstiftning vore förenlig med såväl EU-rätten men också med 

det syfte som anfördes i förarbetena till lagstiftningen.  

 

2) Ett annat alternativ vore att ändra beloppsspärren så att den endast inträder då 

utländska subjekt hemmahörande i tredje land förvärvar underskottsföretag. 

Detta alternativ innebär att man helt enkelt behåller hindret men inte gentemot 

subjekt hemmahörande i EU och därmed skulle lagstiftningen inte längre vara 

oförenlig med EU-rätten. 
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