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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Enligt huvudregeln i inkomstslaget näringsverksamhet i inkomstskattelagen 

(1999:1229) (IL) 16 kap. 1 § ska utgifter för att bibehålla och förvärva intäkter dras av 

som kostnad. I samma lagrum anges att ränteutgifter ska dras av även om de inte utgör 

en sådan kostnad.1 Skälen till den omfattande rätten till avdrag för just räntekostnader 

är flera. Bland annat finns det samhällsekonomiska anledningar till att underlätta för 

företag att lånefinansiera sin verksamhet. Även ett rent praktiskt skäl gör sig gällande 

i det att det är svårt för lagstiftaren - och i nästa led Skatteverket - att identifiera om 

bolags lån är företagsekonomiskt motiverade. Den betydande rätten till ränteavdrag 

har i kombination med förekomsten av lågbeskattade subjekt i utlandet, till exempel i 

så kallade skatteparadis, möjliggjort för omfattande skatteplanering.2 I vardagligt tal 

har den typen upplägg kommit att få beteckningen ”räntesnurror”. Skatteverket 

beräknade år 2008 skattebortfallet till 7 miljarder kronor årligen på grund av sådana 

transaktioner.3 Med anledning av det agerade lagstiftaren år 2009 och införde regler 

som begränsade avdragsrätten för lån i vissa koncerninterna situationer för att sedan, 

från och med 1 januari 2013, skärpa dessa regler ytterligare. De nuvarande 

ränteavdragsbegränsningsreglerna återfinns i 24 kap. 10 a – 10 f §§ IL. Reglerna 

medför att räntekostnader för vissa lån inom intressegemenskaper inte blir 

avdragsgilla. Omfattande kritik har framförts mot den nuvarande regleringen som 

något förenklat kan sammanfattas i två delvis överlappande huvudområden. För det 

första har reglerna kritiserats för bristande förutsebarhet och rättssäkerhet.4 För det 

andra har reglernas förenlighet med EU-rätten ifrågasatts.5 Efter att EU-kommissionen 

uppmärksammats på de eventuella bristerna i den svenska lagstiftningen har de förde 

de en dialog med den svenska regeringen angående dessa.6 Dialogen var en så kallad 

EU-pilot vilket är det föregående stadiet till en framtida överträdelsetalan mot en 

medlemsstat. Den 26 november 2014 inkom kommissionen med en formell 

                                                      
1 Angående den följande diskussionen se Dahlberg, s. 214 f. 
2 Prop. 2008/09:65, s. 30. 
3 Skatteverkets promemoria, s. 5. 
4 Prop. 2012/13:1, s. 233 f. Se även Terenius Jilkén, s. 211 och Boson & Farzaneh, s. 358 – 349.  
5 Dahlberg, s 221 och Dahlbergs skiljaktiga mening i SRN:s förhandbesked 2014-07-10 (dnr 82-13/D). Se 
även Ohlsson, SN 2014 s. 11 - 23 och SN 2013 s. 104 – 111 samt Andersson & Carneborn, s.69. 
6 EU-kommissionens brev till Sverige (EU-Pilot 4437/13/TAXU – Sweden) och Regeringens svar 
(Fi2013/153). 
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underrättelse till regeringen av vilken det framgår att kommissionen anser att de 

nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna inte är förenliga med EU-rätten.7 Den 

svenska regeringen har två månader på sig att inkomma med ett yttrande om de 

eventuella bristerna i lagstiftningen. I skrivande stund befinner sig processen i det här 

skedet. Om kommissionen inte nöjer sig med den svenska regeringens yttrande kan 

kommissionen komma att hänskjuta frågan till europeiska unionens domstol (härefter 

EUD) för prövning.8  

          Den 13 januari 2011 lämnade regeringen i uppdrag till företagsskattekommittén 

(härefter FSK) att se över beskattningen av bolag. Det övergripande syftet angavs vara 

att beskattningen av företagssektorn ska utformas så att det gynnar investeringar, 

företagande och sysselsättning. Dessutom ålades kommittén att se över och begränsa 

rätten till avdrag för räntebetalningar. Det i syfte att bredda skattebasen samt likställa 

behandlingen av eget och lånat kapital.9 I kommittédirektivet anges särskilt att 

”Kommittén bör uppmärksamma kravet på att svenska skatteregler ska vara EU-

rättsligt hållbara och försvarbara”.10  

          Den 16 juni 2014 lade FSK fram sitt slutbetänkande till regeringen.11 I 

betänkandet föreslås två olika modeller för att begränsa rätten till ränteavdrag – ett 

huvudförslag vilket förespråkas av kommittén12 samt ett alternativt förslag. 

Huvudförslaget bygger på en modell där avdragsrätten för finansiella kostnader (bland 

annat räntekostnader) slopas till den del de inte motsvaras av korresponderande 

finansiella intäkter. Med andra ord innebär detta att företag nekas avdrag för det 

negativa finansnettot. För att kompensera den ökade skattebörda detta innebär för 

företag med negativa finansnetton föreslås att ett finansieringsavdrag ska införas. 

Finansieringsavdraget ska i princip bestå av ett avdrag som motsvarar 25 % av 

företagets skattemässiga resultat. Det alternativa förslaget utgår även det från att 

finansiella kostnader får dras av i den mån de motsvaras av finansiella intäkter. Utöver 

det medges även avdrag för räntekostnader upp till 20 % av företagets rörelseresultat 

(EBIT)13. De nuvarande ränteavdragsbegräsningsreglerna föreslås vara kvar i det 

alternativa förslaget. I skrivande stund har förslaget varit ute för (en första) behandling 

                                                      
7 Formell underrättelse – överträdelse nummer 2013/4206, C(2014) 8699 final. 
8 Andersson & Mauritzson, s. 745. 
9 Dir. 2011:1, s. 1 f. 
10 A.a., s. 3. 
11 SOU 2014:40. 
12 A.a., s. 174. 
13 EBIT är ett företagsekonomiskt resultatmått som står för earnings before interests and taxes. 
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hos remissinstanserna.14 I det fallet att en ytterligare remissrunda krävs måste ett nytt 

förslag tas fram. FSK har föreslagit att reglerna ska träda ikraft den 1 januari 2016.   

1.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen är att undersöka om tre utvalda 

delkomponenter i FSK:s förslag om nya ränteavdragsbegränsningsregler är förenliga 

med de i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (härefter FEUF) stipulerade 

fria rörligheterna. De tre delkomponenterna är; (1) de nu gällande reglernas förenlighet 

med EU-rätten, (2) utjämningsmöjligheten av finansnetton inom koncerner samt (3) 

behandlingen av valutakursförluster. Skälet till att den förstnämnda delkomponenten 

behandlas är att de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna föreslås bibehållas i 

det alternativa förslaget. De två sistnämnda komponenterna har av naturliga skäl inte 

varit föremål för EU-rättslig utvärdering annat än genom de överväganden som FSK 

ger uttryck för i betänkandet. I de delarna är syftet att granska och komplettera den 

utredning som kommittén gjort. Den första komponenten har, som nämnts i avsnitt 

1.1, ur EU-rättslig synvinkel utvärderats grundligt inom praxis, doktrin, av svenska 

myndigheter och EU-kommissionen. Av den anledningen syftar inte den här uppsatsen 

till att presentera något nytt i det avseendet, utan endast till att summera de argument 

som framförts från ovanstående instanser. Den här uppsatsen syftar därmed 

sammanfattningsvis till följande: 

- Att beskriva den EU-rättsliga kritik som framförts mot de nuvarande 

ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 a kap. 10 a -10 e §§ IL. 

- Att utifrån två delkomponenter (utjämning av finansnetton och 

valutakursförluster) i FSK:s förslag utvärdera deras förenlighet med den EU-

rättsliga fria rörligheten såsom den uttrycks i FEUF.    

 

1.2.1 Motivering till syftet 

På de direkta skatternas område råder en nästan total avsaknad av sekundärrättslig 

detaljreglering – endast ett fåtal direktiv har hittills antagits. Istället är det de 

fördragsstadgade grundläggande friheterna som har haft störst inverkan på 

medlemsstaternas nationella bestämmelser på de direkta skatternas område. De regler 

som uppställs i fördraget är emellertid inga skatteregler, utan generella och svepande 

                                                      
14 Fi2014/2212. 
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principer som syftar till att upprätthålla den inre marknaden. Dessa ska sedan prövas 

av EUD mot icke-harmoniserade nationella skattebestämmelser av ofta mycket 

detaljerad och teknisk natur. Terra & Wattel har beskrivit integrationen mellan dessa 

rättsliga komplex som kaotisk och komplex.15 Det medför att rättsläget, utmejslad i 

domstolens praxis, på de direkta skatternas område i många fall är fragmentariskt och 

svårt att överblicka. Generellt måste lagstiftaren göra en noggrann prövning av om ny 

lagstiftning är kompatibel med EU-rätten. I fallet med FSK:s förslag om nya 

ränteavdragsbegränsningsregler framstår det som extra påkallat mot bakgrund av dels 

att de nuvarande kritiserade reglerna föreslås kvarstå i det alternativa förslaget och dels 

det faktum att kommitténs huvudförslag är obeprövat internationellt och, med 

kommitténs egna ord, ”radikalt”.16  

          Konsekvenserna av att Sverige skulle införa nya bolagsskatterättsliga 

bestämmelser i strid med EU-rätten är omfattande. För det första skulle lagstiftningen 

inte få tillämpas på grund av EU-rättens företräde. För det andra skulle det kunna 

påverka Sveriges trovärdighet internationellt vilket är skadlig för svenska företag som 

ofta är beroende av förutsebara och konkurrenskraftiga skatteregler för att locka till 

sig finansiärer.17  

1.3 Avgränsning 

EU-rätten är ett omfattande rättsområde varför fokus i den här uppsatsen kommer att 

ligga på att redogöra för de delar som är relevanta för att fullgöra den här uppsatsens 

syfte. Uppsatsen kommer enbart att fokusera på huruvida FSK:s förslag om nya 

ränteavdragsbegränsningsregler är förenliga med det krav på fri rörlighet som följer av 

artiklarna 49 och 63 i FEUF. Inom ramen för det kommer endast de i avsnitt 1.2 

nämnda tre delkomponenterna att behandlas. Till exempel kommer således inte frågor 

om otillåtet statsstöd enligt artikel 107 FEUF eller den sekundärrättsliga regleringen 

på skatteområdet att utredas.   

        FSK:s betänkande är omfattande och kan inte beskrivas i sin helhet i den här 

uppsatsen. Endast de delar som är relevanta för den här uppsatsen syfte kommer att 

beskrivas utförligt. I övriga delar kommer förslaget att beskrivas mer övergripande. 

                                                      
15 Terra & Wattel, s. 30. 
16 SOU 2014:40, s. 121. 
17 Johansson m.fl., s. 74 – 75. 
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1.4 Metod och material  
Den här uppsatsen kan delas in i sex huvudsakliga delar. De tre första delarna är till 

sin natur deskriptiva.18 Den första delen syftar till att beskriva de nuvarande 

ränteavdragsbegränsningsreglerna som en del av gällande svensk rätt. I den andra 

delen redogörs för FSK:s förslag om att införa nya ränteavdragsbegränsningsregler. 

Den tredje delen är en deskriptiv del av gällande EU-rätt vilken syftar till att klargöra 

EU-rättens förhållande till medlemsstaternas interna rätt på de direkta skatternas 

område. I de tre sista delarna presenteras argument för och emot dels de nuvarande 

ränteavdrags-begränsningsreglernas förenlighet med EU-rätten och dels de två valda 

delkomponenterna i kommitténs förslags förenlighet med EU-rätten.  

          I den första delen av uppsatsen används den traditionella juridiska metoden för 

att klargöra gällande svensk rätt. 19 Det innebär att gällande rätt identifieras med hjälp 

av en genomgång av lagtext, förarbeten, rättsfall och doktrin. Rättskällorna värderas i 

nyss nämnda ordning.20 I den andra delen används ingen rättsvetenskaplig metod i 

traditionell bemärkelse. Skälet till det är att FSK:s betänkande är just ett förslag till ny 

lagstiftning och utgör på så sätt inte en del av gällande rätt. Den föreslagna lagtexten 

och de överväganden som ges uttryck för i betänkandet kommer, för ändamålet med 

den här uppsatsen, trots det att beskrivas och behandlas som om det rörde sig om idag 

gällande lagtext och förarbete.  

          De fyra avslutande delarna av uppsatsen berör EU-rätten. Vid en utredning av 

EU-rätt är hierarkin mellan rättskällorna annorlunda än i svensk rätt. Rättskälle-

hierarkin är (i fallande skala) skriven rätt, allmänna rättsprinciper, EUD:s praxis, andra 

rättsordningar och doktrin.21 Till grund för utredningen ligger den fria rörligheten 

såsom den stipuleras i FEUF. Tillämpningen av den fördragsstadgade fria rörligheten 

utkristalliseras genom praxis från EUD som är sista uttolkande instans av EU-rätten.22 

Av den anledningen kommer stort fokus att läggas på domstolens praxis i den här 

uppsatsen. Avgörandena från EUD får anses ha högt rättskällevärde, särskilt i den mån 

domstolen upprepat ställningstaganden från tidigare mål. Domstolens avgöranden är 

visserligen bara bindande i det enskilda fallet, men EUD följer ofta sin egen praxis.23 

                                                      
18 Sandgren, s. 66. 
19 Sandgren, s. 37. 
20 Bernitz m fl, s.29 – 30. 
21 Strömholm, s. 66. 
22 Dahlberg, s. 337. 
23 Bernitz m fl, s. 68 – 69. 
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Utgångspunkten för den här uppsatsen slutsatser är också att domstolen strävar efter 

att följa sin egen praxis, även om hänsyn tas till att EUD som institution verkar 

rättsskapande och således har stora möjligheter att ändra sin egen praxis. Vid några 

tillfällen hänvisas till generaladvokatens förslag till avgöranden i EUD:s domar. Dessa 

kan inte tillmätas samma rättskällevärde som domstolens avgöranden men kan ändå 

ofta vara av relevans, i synnerhet då domstolen till synes baserat sitt avgörande på 

generaladvokatens förslag. För att bringa klarhet och stöd i uppfattningar om 

utvecklingslinjer och allmänna tendenser i EUD:s praxis används doktrin i stor 

utsträckning. Detta har varit nödvändigt för att lägga det fragmentariska pussel som 

EUD:s punktvis uppradade ställningstaganden i domarna ofta utgör. Uttalanden i 

litteraturen värderas utefter argumentationens hållbarhet i sig och ges rättsvetenskaplig 

tyngd därefter.  

          De två avslutande delarna syftar till att med hjälp av den rättsvetenskapliga 

metoden24 framföra argument för och emot kommitténs förslags förenlighet med EU-

rätten. Argumentationen som framförs baseras på en analys av det presenterade 

materialet. De argument som framförs värderas utifrån deras hållbarhet i sig och vägs 

sedan samman i några avslutande slutsatser. Analysen sker således löpande i dessa 

delar. 

          Förutom de traditionella rättskällorna kommer, inom ramen för den 

rättsvetenskapliga metoden, mindre konventionella källor att användas. Bland dessa 

kan nämnas Skatteverkets ställningstaganden, material från finansdepartementet och 

kommissionen angående den, i skrivande stund, pågående överträdelsetalan mot 

Sverige. Dessa källor värderas, på samma sätt som uttalanden i doktrin, utefter 

argumentens tyngd i sig. 

  

                                                      
24 Sandgren, s. 39. 
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2 De nuvarande ränteavdrags-
begränsningsreglerna 

2.1 Bakgrund 
Den generella avdragsrätten i inkomstslaget näringsverksamhet regleras i 16 kap 1 § 

IL där det stadgas att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som 

kostnad. I samma lagrum anges specifikt för räntebetalningar att dessa ska dras av även 

om de inte utgör sådana kostnader. I 24 kap. 10 a – 10 f §§ IL anges undantag från den 

generella rätten till avdrag för räntekostnader. Bakgrunden till införandet av 

undantaget var att Skatteverket år 2008 identifierade skatteplanerande åtgärder från 

företag där ränteavdrag användes för att föra ut obeskattade vinster ifrån svensk 

beskattningsjurisdiktion.25 I vardagligt tal har sådana skatteplaneringsförfaranden 

kommit att få beteckningen räntesnurror. I sitt mest grundläggande utförande består 

sådana skatteplaneringsförfaranden av följande beståndsdelar. Ett i skatterättsligt 

hänseende svenskt företag tillskapar ränteutgifter till ett företag med vilket ett 

ägarsamband råder. Det sistnämnda företaget är skatterättsligt hemmahörande i ett 

utländskt land med lägre bolagsskattesats än Sverige. Ränteutgifterna uppstår genom 

att det svenska bolaget upptar lån från det utländska dotterbolaget. De lånade medlen 

används sedan av det svenska bolaget för att finansiera förvärv av tillgångar, 

exempelvis ett koncernföretag. Förfarandet skapar avdragsgilla räntekostnader i 

Sverige samtidigt som de korresponderande ränteinkomsterna i sin tur beskattas lågt 

eller inte alls i utlandet.26 Högsta förvaltnings-domstolen (HFD) fann i de s.k. 

Industrivärden-domarna att lagen (1995:575) mot skatteflykt inte är tillämplig vid 

sådana skatteplaneringsförfaranden.27  

          De ränteavdragsbegränsande reglerna som infördes år 2009 begränsade endast 

avdragsrätten för ränteutgifter som uppstått genom interna lån som avsåg interna 

förvärv av delägarrätter. Efter att Skatteverket uppmärksammat skatteupplägg även 

efter ikraftträdandet av dessa regler där bolag använt ränteavdrag för att skapa 

skattefördelar, så infördes år 2013 nya regler.28 De nya reglerna avser alla typer av lån 

                                                      
25 Angående detta och den följande diskussionen se Prop. 2008/09:65, s. 31. 
26 Se A.a, s. 34 – 35 för ett utförligare exempel på en typiskt räntesnurra. 
27 RÅ 2007 ref. 84 och ref. 85. 
28 Prop. 2012/13:1, s. 214-15. 
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inom intressegemenskaper, alltså inte bara sådana som avser interna förvärv av 

delägarrätter. Det är dessa regler som för närvarande är gällande rätt på området. 

2.2 Grunddragen i ränteavdrags-

begränsningsreglerna 
Tillämpningen av ränteavdragsbegräsningarna i 24 kap. 10 a -10 f §§ IL är relativt 

komplicerad. Av den anledningen kommer endast huvuddragen i lagstiftningen att 

tecknas nedan. 

          Huvudregeln för när avdrag för ränteutgifter inte ska medges stadgas i 24 kap.10 

b § IL. Där anges att ett företag som ingår i intressegemenskap inte får dra ränteutgifter 

avseende en skuld till ett företag inom intressegemenskapen, såvida annat inte följer 

av 24 kap. 10 d - 10 e §§ IL. Företag ska enligt 24 kap. 10 a § IL anses vara i 

intressegemenskap med varandra om antingen ett företag, direkt eller indirekt, har ett 

”väsentligt inflytande” över det andra, eller att företagen står under ”i huvudsak 

gemensam ledning”. Begreppen ”väsentligt inflytande” och ”i huvudsak gemensam 

ledning” är inte klart definierade vare sig i lagen eller i förarbetena.29 Genom praxis 

verkar det stå klart att med ”väsentligt inflytande” avses i vart fall en ägarandel strax 

under 50 %. 30  

          Det första undantaget stipuleras i 24 kap. 10 d § IL (den så kallade 

tioprocentsregeln) och är tillämpligt när den korresponderande ränteinkomsten till den 

avdragsgilla ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 % hos mottagande företag, 

om företaget bara haft den inkomsten. Tioprocentsregeln innebär att ett hypotetiskt test 

måste göras angående beskattningsnivån som ränteinkomsten blir föremål för.31 Även 

om ränteinkomsten beskattas med minst 10 % hos mottagaren kan dock avdrag nekas 

för ränteutgiften i det betalande företaget. Så är fallet enligt 24 kap. 10 d § 3 st. IL om 

”det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att 

intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån”. Med ”huvudsakligt” avses 

minst 75 % i IL32 och den ytterligare begränsning som regeln uppställer är att 

skatteförmånen ska vara väsentlig33. 

                                                      
29 Mer om dessa begrepp se Terenius Jilkén & Jilkén, s. 492-517. 
30 A.a., s. 499. 
31 Mer om det hur det hypotetiska testet ska utföras se prop. 2008/09:65, s. 59 f och 85 f. 
32 Prop. 1999/2000:2 del 1, s. 251 och 505. 
33 Mer om begreppet se prop. 2012/13:1, s. 252 och s. 333. 
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Det andra undantaget återfinns i 24 kap 10 e § IL och kan egentligen karaktäriseras 

som ett undantag från undantagsregeln i 24 kap 10 d § IL (tioprocentsregeln). 

Stadgandet innebär att även om ett skuldförhållande enligt 24 kap.10 b § är vid handen 

och förutsättningarna i 24 kap. 10 d § IL inte är uppfyllda så kan avdrag för 

räntekostnaden ändå medges. Så är fallet om det skuldförhållande som ligger till grund 

för ränteutgiften är ”huvudsakligen affärsmässigt motiverat”. Det här gäller dock bara 

om det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till ränteinkomsten som 

motsvarar ränteutgiften hör hemma i en stat inom EES.   
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3 Företagskattekommitténs 
förslag  

3.1 Uppdraget 
Regeringens uppdrag till FSK var enligt kommittédirektivet att se över beskattningen 

av bolag. Regeringen tog avstamp i att ”Ett dynamiskt och innovativt företagsklimat 

som vilar på förutsägbara regler, sund konkurrens och utvecklingskraft är viktigt för 

att Sverige ska få en starkare ekonomisk utveckling, fler växande företag och en högre 

sysselsättning.”34 Vidare menade regeringen att utformningen av skatteregler är av 

central betydelse för att uppnå ovanstående målsättning genom att det påverkar 

företagens ”… val mellan olika tillgångsslag, hur investeringarna finansieras liksom 

risktagande och entreprenörskap.” I det avseendet skulle kommittén särskilt fokusera 

på beskattningen av aktiebolag, men även handelsbolag och enskilda företag skulle 

kunna påverkas om det var fråga om generella åtgärder.  

          FSK:s uppdrag kan sägas vara tredelat. För det första skulle ett förslag lämnas 

på skatteincitament för att stimulera tillgången på riskkapital. Detta förslag lämnade 

kommittén i ett delbetänkande den 30 januari 201235. För det andra presentera ett 

förslag på ökade skatteincitament för forskning och utveckling vilket lämnades i ett 

delbetänkande den 26 september 2012.36 För det tredje skulle FSK lämna förslag på 

ett mer heltäckande bolagsskattesystem i vilket, om möjligt, diskrimineringen av eget 

kapital skulle minskas samt de nuvarande ränteavdragsbegränsningarna kunna 

ersättas. Vidare ingick i detta uppdrag att se över reglerna om koncernbidrag och 

underprisöverlåtelser samt föreslå lagstiftning om källskatt på räntebetalningar till 

utlandet.37 Kommittén lämnade förslaget i sitt slutbetänkande den 16 juni 2014.38  

          Av särskild relevans för den här uppsatsen är att regeringen i direktivet till FSK 

betonade behovet av EU-rättsligt, och även i övrigt, hållbara och försvarbara regler. 

För att uppnå detta krävdes enligt regeringen följande. 

- Skatteregler som är symmetriska, enkla och enhetliga. 

- Konkurrenskraftiga regler i ett internationellt perspektiv utan att skattebasen 

hotas. 

                                                      
34 Angående detta och den följande diskussionen, se Dir. 2011:1, s.1. 
35 SOU 2012:3 
36 SOU 2012:66 
37 Angående detta stycke se fi 2011:01. 
38 SOU 2014:40 
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- Fungerande regler i såväl inhemska som gränsöverskridande situationer. 

Vidare menar regeringen att regelverk som har sin utgångspunkt i nationella 

situationer bör utvärderas utifrån EU-rätten och den ökade internationaliseringen.39 

3.2 Kommitténs utgångspunkter 
FSK:s utgångspunkt är att det inte finns några samhällsekonomiska skäl till att gynna 

vissa finansierings- eller investeringsalternativ framför andra. Inte heller att det finns 

skäl att gynna vissa branscher. Av den anledningen är en målsättning att utjämna den 

idag existerande olikabehandlingen av eget och lånat kapital. Förenklat kan sägas att 

de två huvudsakliga finansieringsformerna företag har att tillgå är att antingen låna 

kapital eller ta in kapital via emission av aktier. Med den nuvarande regleringen 

medges avdrag för räntekostnaderna för lånat kapital enligt 16 kap. 1 § IL. Kostnaden 

för eget kapital, det vill säga utdelning till aktieägarna, är inte en avdragsgill kostnad. 

Det medför att med dagens reglering är finansiering i form av lånat kapital 

skattemässigt gynnat framför finansiering genom aktiekapital. Kommittén utgår även 

ifrån att skattebestämmelser i en så liten utsträckning som möjligt ska påverka 

ekonomiska val. En investering som är olönsam före skatt ska vara det även efter skatt 

och vice versa. En ytterligare målbestämning för FSK är att minska möjligheten till 

skatteplanering. Den skatteplanering som avses är mer specifikt möjligheten att genom 

ränteavdrag föra ut beskattningsbara inkomster från Sverige. Med andra ord minska 

risken för att skattebasen eroderas.40  

          För att ge lagstiftaren valmöjlighet presenterar kommittén två olika förslag: ett 

huvudförslag och ett alternativt förslag.41 Det kan tilläggas att båda förslagen beräknas 

vara fullt finansierade. Med det avses att den totala skattebelastningen på näringslivet 

ska vara oförändrad före och efter reformen.42 Båda förslagen föreslås omfatta samma 

slags rättssubjekt. Först och främst omfattas skattepliktiga aktiebolag, men även 

juridiska personer som beskattas på samma sätt som aktiebolag och handelsbolag samt 

i utlandet delägarbeskattade juridiska personer.43 

                                                      
39 Angående detta stycke, se Dir. 2011:1, s. 15. 
40 Angående detta stycke, se SOU 2014:40 s. 23-24 och s. 121. 
41 A.a., s. 25. 
42 A.a., s. 177 och 332. 
43 A.a., s.32 och 332. 
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3.3 Huvudförslaget 

3.3.1 Begränsad avdragsrätt för räntekostnader 

Det som FSK valt att kalla huvudförslaget bygger på två huvudsakliga delar: den första 

delen är ett slopat avdrag för negativt finansnetto, den andra delen ett kompenserande 

finansieringsavdrag. Den första delen består i att finansiella kostnader som överstiger 

finansiella intäkter inte får dras av. Det innebär att företag inte medges avdrag för det 

negativa finansnettot. Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och 

finansiella kostnader. Det ska inte vara möjligt att rulla ett outnyttjat negativt 

finansnetto framåt till kommande år (så kallad carry forward). Anledningen till att 

begreppen finansiella kostnader och finansiella intäkter används är att dessa 

företagsekonomiska begrepp ligger mycket nära den räntedefinition som FSK föreslår 

ska användas. Kommitténs förslag bygger alltså på att det ska införas en helt ny 

skattemässig definition genom begreppen finansiella kostnader och, dess motsvarighet 

på inkomstsidan, finansiella intäkter. Det anser FSK är nödvändigt eftersom att det är 

relativt lätt att omvandla ränta till andra typer av finansiella intäkter och kostnader. 

Begreppet finansiella kostnader och motsvarande finansiella intäkter föreslås därför, 

förutom räntekostnader, bland annat omfatta valutakurseffekter, skattepliktiga vinster 

och förluster på finansiella instrument, skattepliktiga utdelningar och räntedelen av 

vissa hyresbetalningar.44 

          För att likställa behandlingen av en verksamhet som bedrivs inom ett enda 

företag och inom en koncern föreslår kommittén att det ska vara möjligt att utjämna 

finansnettot mellan närstående företag. Ett koncernbolag med positivt finansnetto ska 

kunna tillgodogöra sig ett outnyttjat negativt finansnetto hos ett bolag i samma 

koncern. En sådan utjämning förutsätter dels att företagen med avdragsrätt kan lämna 

koncernbidrag till varandra, dels att båda företagen redovisar avdraget öppet i 

inkomstdeklarationen. Det krävs ingen faktiskt värdeöverföring mellan företagen utan 

det räcker att en skattemässig beräkning av avdraget görs. Ett koncernföretag med 

positivt finansnetto får dock dra av ett negativt finansnetto i ett annat koncernföretag 

upp till högst det förstnämnda bolagets positiva finansnetto.45   

                                                      
44 A.a., s. 178. 
45 Angående detta stycke se A.a., s. 185-187. 
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3.3.2 Finansieringsavdraget 

Enligt vad FSK uttalar har de flesta företag högre finansiella kostnader än finansiella 

intäkter med undantag för företag inom den finansiella sektorn.46 Ett slopande av 

avdragsrätten för negativa finansnetton skulle således innebära en minskad avdragsrätt 

för dessa bolag. För att kompensera för detta inkomstbortfall föreslår kommittén att ett 

finansieringsavdrag ska införas. Finansieringsavdraget utgör den andra huvuddelen i 

huvudförslaget. Avdraget ska vara 25 % av ett underlag som utgörs av det skatte-

mässiga resultatet före finansieringsavdraget. Enligt kommittén är syftet med avdraget 

att avkastningen på eget och lånat kapital skattemässigt likabehandlas. Effekten av 

finansieringsavdraget på företagens skattebetalningar ska bli exakt detsamma som 

effekten av en sänkning av bolagsskattesatsen med 5,5 procentenheter.47  

          Företag inom den finansiella sektorn har i regel positiva finansnetton vilket gör 

att de inte kommer att påverkas av den slopade avdragsrätten för negativt finansnetto. 

Eftersom ett positivt finansnetto ingår i underlaget för finansieringsavdraget får dessa 

företag en dubbelt positiv effekt.48 För att kompensera för detta och möjliggöra att den 

finansiella sektorn bidrar till att finansiera reformen49 ska finansiella företag ta upp en 

schablonintäkt i inkomstdeklarationen. Schablonintäkten ska betalas av företag som 

redan idag betalar den så kallade stabilitetsavgiften enligt 7 kap. 2 § och 1 kap. 2 § 

lagen (2001:814) om statligt stöd till kreditinstitut.50 De företag som omfattas av 

stabilitetsavgiften är kreditinstitut vilka definieras i lagen (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse.    

         FSK menar att huvudförslaget ”… i princip omöjliggör all oönskad 

skatteplanering med hjälp av ränteavdrag”. På grund av det föreslås att de nuvarande 

ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10 a – 10 f §§ IL  slopas om huvudförslaget 

genomförs.51  

3.4 Det alternativa förslaget 
Även det alternativa förslaget består av två huvuddelar och uppvisar i övrigt stora 

likheter med huvudförslaget.52 Båda förslagen bygger på att avdragsrätten för räntor 

                                                      
46 Föret ag som ägnar sig åt finansiell verksamhet har i regel som affärsidé att i vinstsyfte låna ut pengar till 
en högre ränta än kostnaden för finansieringen av samma pengar. Detta genererar ett positivt finansnetto. 
47 Angående detta stycke se A.a., s. 179. 
48 A.a., s. 194 och s. 272. 
49 A.a., s. 24. 
50 A.a., s. 276. 
51 Angående detta stycke se A.a., s. 179. 
52 Angående den följande diskussionen se A.a., s. 331-332. 
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och ränteliknande instrument görs med utgångspunkt i finansnettot. Den första delen 

består, precis som i huvudförslaget, i att avdrag medges för finansiella kostnader så 

länge de motsvaras av finansiella kostnader. En ny skattemässig definition av 

finansiella intäkter och finansiella kostnader införs och föreslås vara densamma som i 

huvudförslaget.53 I det alternativa förslaget stannar emellertid inte avdragsrätten vid 

det negativa finansnettot utan avdrag medges utöver det enligt en så kallad EBIT-

begränsad modell. Avdrag för den överskjutande delen, det vill säga den delen som 

utgör det negativa finansnettot, medges med upp till 20 % av ett underlag som utgörs 

av företagets EBIT-resultat. Den andra delen av det alternativa förslaget är en faktisk 

bolagsskattesänkning med 3,5 procentenheter.54 Huvudförslagets andra huvuddel 

består, som ovan beskrivits istället av finansieringsavdraget, som motsvarar en faktisk 

sänkning av bolagsskatten med 5,5 procentenheter. 

          Den stora skillnaden i förhållande till huvudförslaget består enligt FSK i den 

utökade avdragsmöjligheten för negativa finansnetton. Skillnaden innebär först och 

främst att behovet av kompletterande ränteavdragsbegränsningsregler anses kvarstå. 

Kommittén föreslår därför att de nuvarande begränsningsreglerna i 24 kap. 10 a – 10 f 

§§ IL ska vara kvar.55 En ytterligare skillnad gentemot huvudförslaget är att negativa 

finansnetton som inte kan dras av ett år får rullas fram till nästkommande 

beskattningsår. Dock inte senare än det sjätte beskattningsårets efter det beskattningsår 

då det negativa finansnettot uppstått.56 

        Precis som i huvudförslaget föreslås en kvittningsmöjlighet för negativa och 

positiva finansnetton inom koncerner.57 Samma villkor gäller för sådan utjämning som 

i huvudförslaget.  

3.5 En internationell utblick 

Det är vanligt förekommande internationellt att skattemässigt behandla lånat och eget 

kapital olika, vilket ger upphov till en asymmetri i beskattningen av bolag58. Vanligtvis 

sker detta genom att räntebetalningar är avdragsgilla medan utdelningar inte är det. 

Detta ger i sin tur incitament till skatteplanering för företagen. Närmare bestämt genom 

att ränteavdrag utnyttjas i vinstgivande verksamheter vilket medför att oskattade 

                                                      
53 A.a., s. 334. 
54 A.a., s. 25. 
55 Angående detta stycke se A.a., s. 332. 
56 A.a., s. 336. 
57 A.a., s. 343. 
58 Cohrs, s. 582. 
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bolagsvinster kan slussas ut till lågbeskattade länder. Det ena sidan av myntet av 

sådana förfaranden är att de leder till ökade vinster för företagen medan den andra 

sidan är förlorade skatteintäkter för de stater där ränteavdragen görs. Av den 

anledningen har olika metoder utarbetats för att motverka den typen av 

skatteplanerande åtgärder. I det följande kommer några av de vanligaste 

förekommande lagstiftningsmetoderna internationellt att i korthet presenteras. 

          Den första metoden kallas för underkapitaliseringsregler59 och är en benämning 

på regler som kännetecknas av att de begränsar ett företags kvotförhållande mellan 

eget och lånat kapital för skatteändamål i balansräkningen.60 Typexemplet är att 

avdragsrätten för räntor begränsas då ett företags förhållande mellan eget och lånat 

kapital överstiger en viss lagstadgad kvot.61 Bland EU:s medlemsstater tillämpar bland 

annat Nederländerna, Frankrike och Danmark för närvarande 

underkapitaliseringsregler.62 FSK menar i sitt förslag att utformningen av 

underkapitaliseringsregler begränsas av den fria etableringsrätten och den fria 

rörligheten för kapital.63 Det synes vara en av anledningarna till att kommittén inte 

föreslår att den typen av regler ska införas i Sverige.64 En andra metod, som framförallt 

på senare år har blivit alltmer vanligt förekommande, är att begränsa avdragsrätten för 

räntebetalningar i förhållande till ett företags rörelseresultat.65 Ofta används något av 

rörelseresultaten EBIT och EBIT/DA66 varför dessa metoder i fortsättningen kommer 

att benämnas som EBIT- eller EBIT/DA-metoder. Exempelvis kan ett företags 

avdragsrätt begränsas för räntebetalningar som överstiger en viss procent av EBIT/DA. 

Inom EU tillämpar Tyskland, Italien, Spanien och Finland 

ränteavdragsbegränsningsregler där rörelseresultatet används som underlag. En tredje 

metod är att begränsa avdragsrätten för vissa specifikt i lag angivna räntor. Till skillnad 

från de övriga metoderna anges i den metoden inte någon generell gräns för när avdrag 

inte medges utan istället pekas vissa speciella räntebetalningar ut som icke-

avdragsgilla. De nuvarande svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna är ett exempel 

                                                      
59 Kallas även tunnkapitaliseringsregler (eng; thin kapitalization rules). 
60 Webber, s. 684. 
61 SOU 2014:40, s.147. 
62 Angående detta och den följande diskussionen se Nieminen & Penttilä. 
63 SOU 2014:40, s. 148. 
64 A.a., s. 156. 
65 A.a., s. 150, se även Cohrs, s. 588. 
66 EBIT/DA är en förkortning för earnings before in terests, taxes, depreciations and amortizations. 
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på sådana regler. Slutligen ska det noteras att det är vanligt att stater tillämpar olika 

kombinationer av de ovanstående metoderna.  

          Vid utarbetandet av förslagen har FSK utrett ett flertal olika modeller som kan 

användas för att utjämna skillnaden mellan eget och lånat kapital.67 Vissa av 

modellerna används eller har använts av andra länder som grund för 

lagstiftningsåtgärder, medan andra enbart är etablerade som nationalekonomiska 

teorier. Kommitténs huvudförslag bygger på en så kallad CBIT-modell68, vilken är 

obeprövad som lagstiftning både internationellt och inom EU.69 CBIT-modellen 

bygger i sin renaste form på att avdrag varken medges för utdelningar eller för 

räntebetalningar. Kommitténs huvudförslag kan därför sägas vara en variant av CBIT 

då avdrag för räntor medges upp till en viss nivå (till det negativa finansnettot). 

Avdragsbegränsningen i huvudförslaget föreslås kompletteras av ett finansierings-

avdrag. Underlag för finansieringsavdraget är företagets hela skattemässiga resultat, 

det vill säga EBIT och positivt finansnetto. Det som särskiljer kommitténs 

huvudförslag från länder som infört EBIT- eller EBIT/DA-begränsade ränteavdrag är 

att finansieringsavdraget om 25 % får göras oavsett om det motsvaras av verkliga 

räntekostnader eller inte.70 

          Det alternativa förslaget kan istället sägas bygga på en EBIT-metod kombinerad 

med ett specifikt utpekande av vissa räntebetalningar som icke-avdragsgilla. Detta 

eftersom att avdragsrätten för finansiella kostnader begränsas genom ett underlag som 

baseras på företagens skattemässiga resultat samtidigt som de nuvarande 

ränteavdragsbegränsningsreglerna föreslås bibehållas. 

 

  

                                                      
67 SOU 2014:40, s. 143. 
68 CBIT är en förkortning för Comprehensive Business Income Tax. 
69 SOU 2014:40, s.146. 
70 A.a., s. 146 och 266.  
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4 EU-rätt 
4.1 EU-rätten och den fria rörligheten 

4.1.1 EU-rättens företräde  

Redan år 1962 slog EUD fast att EU-rätten utgör en ny rättsordning genom vilken 

medlemsstaterna begränsar en del av sin nationella suveränitet.71 Två år senare 

cementerade EUD principen om EU-rättens företräde framför nationell rätt72 i målet 

Costa v E.N.E.L73. Med andra ord avhänder sig de stater som ansluter sig till EU 

definitivt en del av sin självbestämmanderätt till förmån för unionen. Sverige anslöt 

sig till EU år 1995 och det är följaktligen under de ovanstående premisserna svensk 

lagstiftning och rättstillämpning sedan dess verkar. EU:s kompetens både ges och 

begränsas genom Fördraget om Europeiska unionen (härefter EUF) och FEUF. Varje 

befogenhet som inte har tilldelats unionen genom fördragen ska tillhöra 

medlemsstaterna enligt artikel 4.1 och 5.2 EUF. Av det sagda följer att nationell rätt 

aldrig kan begränsa eller förhindra EU-rättens effekter på nationell lagstiftning.74 Det 

motsatta förhållandet ger att EU aldrig kan lagstifta på ett område som fördragen inte 

medger. 

          EU-rätten brukar delas in i det som kommit att kallas primärrätt och 

sekundärrätt. Primärrätten utgörs av de båda fördragen (EUF och FEUF) och kan 

liknas vid EU:s konstitutionella ramverk som utgör grunden i EU:s normsystem.75 

Primärrätten är således normhierarkiskt överordnad sekundärrätten. Sekundärrätten är 

rättslig reglering som härstammar från EU:s institutioner. I artikel 288 FEUF listas de 

mest centrala rättsakterna och deras betydelse. Av betydelse för harmoniseringsarbetet 

på skatteområdet är förordningar, direktiv och rekommendationer. En förordning har 

allmän giltighet samt är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna. 

Ett direktiv däremot är bindande med avseende på det resultat som ska uppnås. Det är 

sedan upp till medlemsstaterna att se till att det målet förverkligas inom 

genomförandetiden. Rekommendationer är inte rättsligt bindande utan utgör just en 

rekommendation till medlemsstaterna att handla på ett visst sätt.  

                                                      
71 Mål 26/62 van Gend & Loos. 
72 Craig & de Búrca, s.257.  
73 Mål 6/64 Costa v E.N.E.L. 
74 Ståhl m.fl., s. 21. 
75 A.a., s. 21. 
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4.1.2 Fördragsbrottstalan och förhandsavgöranden 

För att tillförsäkra att EU-rätten även i praktiken får genomslag i nationell rätt 

tillhandahåller FEUF mekanismer för att tillgodose detta. Även EUD har i sin praxis 

utarbetat principer för att möjliggöra EU-rättens genomförande i medlemsstaterna. 

Enligt artiklarna 258 och 259 i FEUF kan en fördragsbrottstalan (även kallad 

överträdelsetalan) väckas i EUD om en medlemsstat inte fullföljer de förpliktelser som 

följer av fördraget. Talerätt i sådana fall har såväl kommissionen som enskilda 

medlemsstater. Enskilda har inte talerätt. I det fallet EUD finner att en medlemsstat 

har gjort sig skyldig till ett fördragsbrott kan domstolen enligt artikel 260 FEUF ålägga 

den staten att betala ett engångsbelopp eller vite.  

          Av central betydelse är också möjligheten till förhandsavgöranden som en 

nationell domstol kan begära av EUD enligt artikel 267 FEUF. En nationell domstol 

får begära förhandsavgöranden av EUD angående tolkningen av fördrags-

bestämmelser eller av rättsakter som beslutats av EU:s institutioner. För nationella 

domstolar som utgör högsta instans föreligger en skyldighet att begära 

förhandsavgöranden angående sådana tolkningsfrågor.76 Noterbart är att det bara är 

domstolar som har rätt att begära förhandsavgöranden. Således kan till exempel inte 

Skatteverket eller för den delen den svenska Skatterättsnämnden (härefter SRN) 

begära förhandsavgöranden.77 EUD:s uppgift är inte att pröva en nationell 

bestämmelses förenlighet med EU-rätten, utan att tolka en EU-rättslig bestämmelse.78 

Domstolen ska följaktligen inte pröva sakomständigheterna i ett mål vid den nationella 

domstolen utan strikt tolka EU-rätten. Det är sedan upp till den nationella domstolen 

att meddela dom i målet utifrån sakförhållandena och bevisningen.79 I praktiken är det 

ofta en svår uppgift för EU-domstolen vid förhandsavgöranden att hålla isär tolkning 

av EU-rätt från den nationella bestämmelsen ifråga och sakomständigheterna i målet. 

Med andra ord handlar det om distinktionen mellan tolkning och tillämpning. Det kan 

diskuteras om EUD i realiteten lyckas hålla sig på rätt sida om den skiljelinjen.80 

4.1.3 Den fria rörligheten och principen om icke-diskriminering 

Av artikel 3 EUF framgår att ett av EU:s främsta syften är att upprätta en inre marknad. 

Den gemensamma marknaden ska, enligt artiklarna 2 och 3 EUF, kännetecknas av fri 

                                                      
76 A.a., s. 28. 
77 Mål C-134/97 Victoria Film. 
78 Craig & de Búrca, s. 444. 
79 Dahlberg, s.338 – 339. 
80 Dahlberg, s.339. Se även Ståhl m.fl., s.32 och Craig & de Búrca, s.473 – 474. 



23 
 

förlighet och icke-diskriminering för medlemsstaternas medborgare. I artikel 26.2 

FEUF preciseras den inre marknaden till ”… ett område utan inre gränser, där rörlighet 

för varor, personer, tjänster och kapital ska säkerställas i enlighet med bestämmelserna 

i fördragen”. Ett grundläggande stadgande på det här området är artikel 18 FEUF som 

anger att all diskriminering inom fördragens tillämpningsområde på grund av 

nationalitet ska vara förbjuden. Nationalitet för fysiska personer bestäms utifrån 

medborgarskapet. För juridiska personer bestäms nationaliteten enligt artikel 54 FEUF 

efter följande kriterier. Bolag som har bildats i överrensstämmelse med en 

medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga 

verksamhet inom unionen ska vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel 

likställas med fysiska personer som är medborgare i medlemsstaterna. EUD slog dock 

tidigt fast att icke-diskriminering är en generell princip inom EU-rätten och således 

tillämplig oavsett uttryckliga stadganden i fördragen.81 

          I FEUF anges det sakliga tillämpningsområdet för följande grundläggande 

friheter i artikel 28-30 (varor), artikel 45 (arbetstagare), artikel 49 (etableringar), 

artikel 56 (tjänster) och artikel 63 (kapital). Samtliga dessa friheter har av EUD 

förklarats ha direkt effekt. Det innebär att de kan åberopas av enskilda direkt inför 

nationell domstol.82 Domstolen har vid ett flertal tillfällen ställts inför frågan om hur 

det principiella diskrimineringsförbudet i artikel 18 FEUF förhåller sig till nyss 

nämnda förbud mot restriktioner av de grundläggande friheterna. Enligt Dahlberg är 

det numera klarlagt att om EUD har att pröva en hindrande nationell bestämmelse mot 

något av de preciserade förbuden mot restriktioner avseende de grundläggande 

friheterna i FEUF, så är det inte nödvändigt att även pröva förenligheten med artikel 

18 FEUF.83  

4.2 EU-rättens inverkan på beskattningen 
Fördragen ställer upp ett förbud mot hindrande åtgärder för den fria rörligheten för 

personer, varor, tjänster och kapital. För varor anges specifikt att detta även avser 

fiskala hinder. Det verkar länge ha tolkats motsatsvis av medlemsstaterna.84 En sådan 

tolkning skulle innebära att fördragsfriheterna inte påverkar medlemsstaternas 

möjlighet att införa nationella skatteregler som strider mot fördragets bestämmelser 

                                                      
81 Craig & de Búrca, s. 538 – 539. 
82 Ståhl m.fl., s. 71. 
83 Dahlberg, s. 340. 
84 Ståhl m.fl., s.70. 



24 
 

om fri rörlighet. Det enda som skulle kunna kringskära medlemsstaternas 

självbestämmanderätt skulle vara antagandet av bindande sekundärlagstiftning. EUD 

omkullkastade den tolkningen i målet avoir fiscal85genom att underkänna en nationell 

skattebestämmelse som stred mot den fria etableringsrätten. I artikel 110 – 113 finns 

bestämmelser om harmonisering av indirekta skatter (främst mervärdesskatter och 

punktskatter). Den direkta beskattningen86 regleras istället av ett allmänt hållet 

stadgande i artikel 115 om tillnärmning av lagstiftning för att nå målsättningen om en 

inre marknad. I artikel 115 utpekas direktiv antagna genom enhällighet som den 

tillämpliga harmoniseringsåtgärden.87 Just enhällighetskravet försvårar 

harmoniseringsåtgärder på de direkta skatternas område och endast ett fåtal direktiv 

har hittills antagits.88  

         Sammanfattningsvis kan sägas att sedan EUD:s avgörande i avoir fiscal står det 

helt klart att nationell lagstiftning på de direkta skatternas område måste vara i 

överrensstämmelse med den fria rörligheten. Principen om direkt effekt medför att 

fördragsbestämmelserna om fri rörlighet kan åberopas direkt av en enskild inför en 

nationell domstol. Detta har även bekräftats i en rad senare avgöranden då domstolen 

tillämpat den fria rörligheten i förhållande till nationella regler på den direkta 

beskattningens område. 

4.3 EUD:s diskrimineringsprövning 
Det här kapitlet syftar till att ge en inledande orientering till den praxis som utarbetats 

i EUD vid prövningen av om nationella bestämmelser på de direkta skatternas område 

är i överrensstämmelse med de grundläggande fria rörligheterna. Den modell för att 

analysera EUD:s diskrimineringspraxis som presenteras nedan ska endast ses som ett 

hjälpmedel i analysen. Modellen är alltså inte ett uniformt test utan den prövning som 

EUD gör – och tolkningar av den inom litteraturen – ger i många fall uttryck för 

variationer beroende på målens karaktär.89 

          Etableringsfriheten i artikel 49 FEUF är den grundläggande frihet som är mest 

aktuell för den här uppsatsens syfte. Det medför emellertid inte att EUD:s praxis 

                                                      
85 Mål 270/83 avoir fiscal. 
86 Med direkt beskattning avses sådana skatter som bärs direkt av den som är skattskyldig. Exempelvis 
inkomstskatt och förmögenhetsskatt. Motsatsen är indirekta skatter som är avsedda att bäras av någon 
annan än den som är skattskyldig. Exempelvis punktskatter och moms som betalas av näringsidkaren men 
förväntas vältras över på slutkunden. 
87 Ståhl m.fl., s. 22. 
88 Dahlberg, s. 330. 
89 Craig & de Búrca, s. 776. 
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angående de övriga grundläggande fördragsfriheterna är ointressant. Tvärtom har 

domstolen förklarat att de fria rörligheterna i FEUF lyder under samma principer och 

att de ska tolkas enhetligt. Detta brukar beskrivas som att det råder en hög grad av 

konvergens i tillämpningen av de fria rörligheterna.90 

4.3.1 Terminologi 

Inledningsvis ska något sägas om den terminologi som används i FEUF och av EUD. 

Rent allmänt brukar diskriminering definieras som när två lika fall behandlas olika 

eller när två olika fall behandlas lika. Riktigt så enkelt kan dock inte 

diskrimineringsförbudet för de grundläggande friheterna i FEUF och EUD:s praxis 

med anledning av dessa beskrivas. I FEUF används växlande termerna diskriminering, 

inskränkningar, och restriktioner angående vilka nationella bestämmelser som 

förbjuds för att upprätthålla de grundläggande friheterna. Enligt Dahlberg91 är 

beteckningarna inskränkningar och restriktioner synonyma varför restriktion är det 

begrepp som framöver kommer att användas i den här uppsatsen.92 Skillnaden mellan 

restriktion och diskriminering kan beskrivas på följande vis. En diskriminerande 

åtgärd gör skillnad mellan två jämförbara situationer medan en restriktiv åtgärd endast 

inverkar hindrande på den fria rörligheten. Restriktioner innefattar således även 

diskriminerande åtgärder. Begreppet diskriminering i sin tur delas upp i två olika typer: 

dels direkt (eller öppen) diskriminering med vilket avses diskriminering på grund av 

nationalitet, dels indirekt (eller dold) diskriminering som föreligger när diskriminering 

inte sker på grund av nationaliteten. 93 Istället är det diskriminerande momentet ett 

särskiljande på annan grund, exempelvis skatterättslig hemvist, som i praktiken får 

samma effekt som om särskiljandet hade skett med avseende på nationalitet.  

          EUD:s praxis vad gäller de grundläggande fria rörligheterna har utvecklats mot 

att alla hinder eller åtgärder som kan göra det mindre attraktivt att företa 

gränsöverskridande aktiviteter inom unionen utgör restriktioner som kan vara i strid 

med FEUF.94 I många fall konstaterar EUD bara det utan att gå närmare in på frågan 

om det rör sig om diskriminering eller en restriktion. En anledning till det, vilket 

Dahlberg framhäver, kan vara ”… de grumliga skiljelinjer…” mellan dessa olika typer 

                                                      
90 A.a., s. 774. 
91 Angående den följande diskussionen se Dahlberg, s. 340 – 341. 
92 Ståhl m.fl. har istället valt att använda sig av det termen ”negativ särbehandling” för hindrande åtgärder, 
se s. 72 och 104.  I mitt tycke är Dahlbergs terminologi mer passande då negativ särbehandling implicerar 
en negativ sär behandling i förhållande till något annat, eller med andra ord ett jämförelseobjekt. 
93 Angående den följande diskussionen se Dahlberg, s. 345 – 347. 
94 Craig & de Búrca, s. 775. 
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av hinder.95 Av den anledningen kommer en nationell åtgärd som riskerar att stå i strid 

med den fria rörligheten i den här uppsatsen fortsättningsvis att kallas ett hinder.  

          Hindrande nationell skattelagstiftning kan förekomma både i verksamhetsstaten 

och i ursprungsstaten.96 Med ursprungsstat avses här den stat varifrån ett subjekt 

företar den gränsöverskridande aktiviteten eller subjektets ursprungsstat. 

Verksamhetsstaten är den stat dit ett subjekt väljer att företa en gränsöverskridande 

handling. För ett bolag kan det röra sig om etablering av ett dotterbolag i utlandet och 

för en arbetstagare att arbeta i en annan stat än personens hemviststat. För bolag 

kommer termen etableringsstat att användas alternativt till begreppet verksamhetsstat. 

          

4.3.2 En modell för diskrimineringsanalys 

Den metod som används för att pröva om en nationell bestämmelse står i strid med 

den fördragsskyddade fria rörligheten brukar traditionellt delas in i följande fem steg: 

(1) gränsöverskridande aktivitet; (2) jämförbarhet; (3) hindrande åtgärd; (4) 

rättfärdigande; och (5) proportionalitet. Noterbart är att stegen i 

diskrimineringsanalysen behandlas lite olika inom litteraturen. En del författare bakar 

ihop de fem stegen till fyra eller rentav tre steg.97 I den här uppsatsen kommer 

diskrimineringsanalysen emellertid att göras med utgångspunkt i fem steg. 

          För det första skyddar den fria rörligheten inom EU endast gränsöverskridande 

aktiviteter och förhållanden. Det innebär i praktiken att det är tillåtet för en 

medlemsstat att tillämpa mindre förmånliga skatteregler i en rent inhemsk situation än 

vid en motsvarande gränsöverskridande.98 För det andra krävs, i de fall det är fråga om 

en diskriminerande åtgärd, att det subjekt som befinner sig i en gränsöverskridande 

och eventuellt diskriminerande situation kan anses objektiv jämförbar med en rent 

inhemsk situation.99 Om inte två situationer kan anses objektivt jämförbara kan en 

skattemässig olikabehandling motiveras med en relevant skillnad mellan situationerna. 

I det fallet det rör sig om en icke-diskriminerande restriktion behövs ingen sådan 

jämförelse. Dahlberg anser dock att EUD i många sådana fall ändå företar en 

jämförelse, om än implicit.100  

                                                      
95 Dahlberg, s. 349. 
96 Ståhl m.fl., s. 103. 
97 Se exempelvis Hilling, s. 815 eller Sanders, s. 116. 
98 Ståhl m.fl., s. 72. 
99 A.a., s. 103. 
100 Dahlberg, s. 349. 
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När väl två situationer har konstaterats jämförbara är det tredje steget i modellen att se 

om den nationella regeln verkar hindrande på den fria rörligheten. Ståhl m.fl. 

framhåller att EUD:s hindersprövning är kvalitativ och inte kvantitativ.101 Med det 

menas att hindrets storlek (exempelvis beloppsmässigt eller sett till antal personer som 

drabbas) inte har någon betydelse för om det står i strid med FEUF eller inte. I det 

fallet att en nationell regel anses utgöra ett EU-rättsligt hinder mot de fria rörligheterna 

finns det fortfarande möjligheter att rättfärdiga regeln. Detta kan ske antingen med 

hjälp av de uttryckliga undantaget i fördraget exempelvis artikel 52 FEUF eller med 

den i praxis fastslagna rule of reason-doktrinen.102 På de direkta skatternas område är 

det enligt van Thiel inte troligt att de i fördraget fastslagna undantagen kan bli 

tillämpliga.103 Detta beror på undantagens snäva tillämpningsområde. EUD prövar 

däremot praktiskt taget alla rättfärdigandeargument framförda av medlemsstaterna 

baserade på rule of reason-doktrinen. Några av dessa har domstolen accepterat och 

andra har förkastats. Enligt Dahlberg är det, åtminstone för tillfället, inte möjligt att 

rättfärdiga en direkt diskriminerande åtgärd enligt rule of reason-doktrinen.104 

Följaktligen kan endast indirekt diskriminerande åtgärder och övriga restriktioner som 

inte är direkt diskriminerande på den direkta beskattningens område rättfärdigas.  

          I det fallet att EUD finner att en hindrande nationell bestämmelse kan 

rättfärdigas kvarstår det sista steget i diskrimineringsbedömningen: att bedöma om 

regeln är proportionerlig. Proportionalitetsprincipen räknas som en allmän rättsprincip 

inom EU-rätten och ska beaktas vid en prövning av en nationell regels förenlighet med 

de grundläggande friheterna.105 En proportionalitetsbedömning görs med hjälp av tre 

underkriterier vilka vägs samman i en helhetsbedömning.106 Det första kriteriet är att 

åtgärden måste vara lämplig för att uppnå det eftersträvade målet. Det andra är att 

åtgärden måste vara nödvändig i den bemärkelsen att inga andra mindre ingripande 

åtgärder är tillgängliga. Det tredje kriteriet är proportionalitet i strikt bemärkelse med 

vilket menas att åtgärden inte får gå utöver vad som är nödvändigt mot det subjekt den 

drabbar i förhållande till det eftersträvansvärda målet. I praktiken frångår ofta EUD 

                                                      
101 Ståhl m.fl., s. 73. 
102 Terra & Wattel, s. 65. 
103 Angående den följande diskussionen se van Thiel, s. 279. 
104 Dahlberg, s. 351 – 352. 
105 Moëll, s. 108 och 126. 
106 Angående det följande se Craig & de Búrca, s. 526. 
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den trestegsraket som proportionalitetsprövning normalt kräver. Detta beroende på den 

nationella bestämmelsens karaktär i det enskilda fallet.107 

 

  

                                                      
107 Vascega & van Thiel, s. 339. 
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5 EU-rättslig kritik mot de 
nuvarande reglerna 

 

5.1 Tillämplig grundläggande fördragsfrihet 
Vilken av de grundläggande fördragsfriheterna som är tillämplig vid en prövning av  

nationella bestämmelsers förenlighet med EU-rätten är av särskild vikt att utreda i det 

fallet att den fria rörligheten för kapital enligt artikel 63 FEUF kan bli aktuell. Det 

beror på att den fria rörligheten för kapital gäller såväl inom unionen som gentemot 

tredje land medan de övriga friheterna endast gäller förhållanden inom unionen. De 

nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna träffar gränsöverskridande kapital-

rörelser varför det finns skäl att pröva om den fria rörligheten för kapital kan bli 

tillämplig.    

          I förarbetena till de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna framgår det att 

regeringen ansåg att reglernas förenlighet med den fria rörligheten skulle komma att 

prövas mot etableringsfriheten i artikel 49 FEUF. Detta trots att HFD i RÅ 2009 ref. 

33 konstaterade att lån är en sådan kapitalrörelse som omfattas av den fria rörligheten 

för kapital. Regeringens ståndpunkt i den frågan grundar sig på att praxis från EUD 

utvisar att transaktioner mellan företag i intressegemenskap ska bedömas mot 

bakgrund av etableringsfriheten och inte mot reglerna om fri rörlighet för kapital.108 

Den praxis som regeringen åsyftar är förmodligen, för det första, målet Fidium 

Finanz109.  I det målet fastslog EUD att i det fall en annan grundläggande fördragsfrihet 

kan anses dominera över den fria rörligheten för kapital så ska den sistnämnda 

fördragsfriheten inte tillämpas. För det andra, till ledning för när en sådan dominans 

föreligger i förhållandet mellan etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital, 

målen Thin Cap Group Litigation110 och Lasertec111. I båda målen bedömdes 

nationella underkapitaliseringsregler112 som i Thin Cap krävde en ägarandel om 75 % 

medan i Lasertec en andel om 25 % för att reglerna skulle bli tillämpliga. I båda målen 

ansågs etableringsfriheten vara den dominerande friheten.  

                                                      
108 Prop. 2012/13:1, s. 269. 
109 Mål C- 452/04 Fidium Finanz. 
110 Mål C-524/04 Thin Cap Group Litigation. 
111 Mål C-492/04 Lasertec. 
 



30 
 

Gränsen för när de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna blir tillämpliga ligger i 

vart fall strax under en 50-procentig ägarandel i ett bolag. Det indikerar, mot bakgrund 

av EUD:s uttalanden i Thin Cap och Lasertec, att bestämmelserna ska prövas mot 

etableringsfriheten. Ny praxis från EUD och flera senare ställningstaganden och 

dialogsvar från Skatteverket sätter, vilket Ohlsson framhåller, emellertid saken i nytt 

ljus.113 Bakgrunden till det är att EUD i målen FII och Ithelcar114 gett en klarare bild 

av när etableringsfriheten anses vara den dominerande grundläggande fördragsfriheten 

framför den fria rörligheten för kapital. I FII konstaterade domstolen att en nationell 

lagstiftning som inte uteslutande är tillämplig då ett bolag utövar ett bestämmande 

inflytande över ett annat bolag kan prövas mot den fria rörligheten för kapital.115 Det 

medför att så fort en nationell lagstiftning träffar kapitalrörelser mellan bolag i 

ägarsamband kan dessa prövas mot artikel 63 i FEUF, alldeles oavsett det faktiska 

innehavet i det enskilda fallet.116 En helt avgörande fråga för vilken grundläggande 

frihet som ska bli tillämplig är således vad som utgör ett bestämmande inflytande i 

EU-rättslig mening. 

          I Itelcar bedömde EUD portugisiska underkapitaliseringsregler. Reglerna 

medförde att avdrag i vissa fall nekades för räntekostnader för lån mellan närstående 

bolag om det ena bolaget direkt eller indirekt ägde tio procent i det andra bolaget. 

Domstolen konstaterade att ett innehav om tio procent inte nödvändigtvis medför ett 

bestämmande inflytande över ett annat bolag.117 Således kunde de portugisiska 

reglerna prövas mot den fria rörligheten för kapital oavsett ägarförhållandet i det 

enskilda fallet.118 Sammanfattningsvis utgör alltså, enligt EUD:s praxis, ett innehav 

om tio procent inte ett bestämmande inflytande i EU-rättslig mening (Itelcar) medan 

ett innehav om 25 % anses utgöra det (Lasertec).  

         Konsekvenserna av ovanstående utveckling i praxis från EUD för de svenska 

ränteavdragsbegränsningsreglerna torde vara följande. Så länge förarbetsuttalandet om 

att ett innehav om strax under 50 % är en förutsättning för tillämpligheten av reglerna 

borde dessa prövas mot etableringsfriheten. Skatteverket har dock i ett 

ställningstagande från den 25 februari 2013 uttalat att ett innehav om 40 % eller mer 

                                                      
113 Ohlsson, s. 12. 
114 Mål C-282/12 Itelcar och mål C-35/11 FII. 
115 Se punkten 104 i domen. 
116 Ohlsson, s. 15. Se även Ståhl m.fl., s. 140 där en liknande slutsats dras (trots att det är oklart om praxis 
från EUD senare än 2010 vid det tillfället hunnit tas i beaktande). 
117 Se punkten 22 i domen. 
118 Se punkterna 24 och 25 i domen. 
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får presumeras medföra ett ”väsentligt inflytande”. Vidare menar Skatteverket 

emellertid att beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan betydligt lägre 

innehav än så utgöra ett ”väsentligt inflytande”.119 I ett dialogsvar från Skatteverket 

den 9 april 2013 till ett företag ansåg Skatteverket reglerna tillämpliga vid ett så litet 

innehav som tio procent.120 Detta eftersom bolaget ifråga ansågs samverka med andra 

bolag på ett sådant sätt att de alla fick ett väsentligt inflytande. Om slutsatsen att 

reglerna blir tillämpliga vid ett tioprocentigt innehav stämmer skulle det, enligt 

Ohlsson, medföra att de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna, oavsett det 

faktiska innehavet i det enskilda fallet, ska prövas mot den fria rörligheten för 

kapital.121 Detta alltså mot bakgrund av EUD:s avgöranden i FII och Itelcar.  

          Innan HFD har prövat frågan om ett innehav om tio procent i ett företag i vissa 

fall kan anses medföra ett ”väsentligt inflytande” är det svårt att dra några säkra 

slutsatser om vilken av etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital som ska 

tillämpas på de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna. 

 

5.2 Sammanfattning av den EU-rättsliga kritiken 
Redan när de första ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes år 2009 framförde 

flera remissinstanser tvivel angående reglernas förenlighet med EU-rätten. Regeringen 

ansåg ändå att reglerna var i överrensstämmelse med EU-rätten.122 Ämnet har sedan 

dess varit mycket omskrivet i den juridiska litteraturen. Det ska i det här 

sammanhanget påpekas att den kritik som framförts innan reglerna kompletterades år 

2013 gör sig gällandes även idag då den förändringen utökade tillämpligheten av 

reglerna till alla lån inom intressegemenskaper, oavsett vad de lånade medlen används 

till.123 Reglerna har främst ifrågasatts och prövats mot etableringsfriheten. Det har 

ovan påtalats att reglerna även skulle kunna strida mot den fria rörligheten för kapital. 

Konsekvenserna av en sådan prövning kommer därför att tas upp nedan i relevanta 

delar. Den genomgång av kritiken som har framförts kommer att göras utifrån den 

modell för diskrimineringsanalys som redogjorts för i avsnitt 4.3.2. 

                                                      
119 Skatteverkets ställningstagande den 25 februari 2013 ”Några frågor vid tillämpningen av 
ränteavdragsbegränsningsreglerna gällande väsentligt inflytande, undantaget från 10 %-regeln och  
ventilen” (dnr 131-117306-13/11). 
120 Terenius Jilkén, s.193. 
121 Ohlsson, s. 19-20. 
122 Prop. 2008/09, s.69 – 72.  
123 Skatterättsnämndens förhandsbesked meddelat: 2014-07-10 (dnr 82-13/D), Se Dahlbergs skiljaktiga 
mening. 
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5.2.1 Hinder och jämförbarhet i gränsöverskridande situationer 

På grund av flera klagomål, inkom i januari 2013, EU-kommissionen med frågor till 

Sverige angående ränteavdragbegränsningsreglernas överrensstämmelse med EU-

rätten.124 Kommissionen tog avstamp i HFD:s avgöranden från november 2011125 där 

HFD menade att reglerna verkar icke-diskriminerande i förhållande till 

etableringsfriheten. Kommissionen ansåg att HFD:s motivering inte var 

övertygande.126  

          Ränteavdragsbegränsningsreglerna inverkar visserligen inte direkt 

diskriminerande i gränsöverskridande situationer eftersom det inte görs någon 

åtskillnad i lagtexten beroende på om räntebetalningarna görs till utländska eller 

inhemska rättssubjekt. Tioprocentsspärren medför dock att reglerna i praktiken nästan 

uteslutande träffar räntebetalningar till utländska långivare eftersom motsvarande 

betalningar till svenska långivare beskattas med svensk bolagsskatt om 22 procent. 

Reglerna kan i undantagsfall träffa rent inhemska situationer då vissa svenska 

rättssubjekt, till exempel ekonomiska föreningar, beskattas med mindre än tio 

procent.127 Detta skulle kunna medföra att indirekt diskriminering föreligger. Det 

främsta stödet för den uppfattningen är enligt Dahlberg EUD:s avgörande i Lankhorst-

Hohorst128.129 Målet gällde vid den tidpunkten gällande tyska under-

kapitaliseringsregler130 vilka, precis som de svenska reglerna, i vissa undantagsfall 

även kunde träffa lån i rent inhemska situationer. Undantagsfallen gällde i huvudsak 

vissa offentligrättsliga juridiska personer och juridiska personer som utövade 

ekonomisk verksamhet i en särskild bransch.131 EUD fann att dessa situationer inte var 

jämförbara med den situationen som det tyska bolaget i målet befann sig i. Det tyska 

bolaget bedrev normal ekonomisk verksamhet i vinstsyfte och var föremål för normal 

bolagsskatt.132 EUD fann att de tyska reglerna utgjorde ett hinder i strid med 

etableringsfriheten.133 

                                                      
124 EU-Pilot 4437/13/TAXU – Sweden. 
125 HFD 2011 ref. 90 I-V. 
126 EU-pilot 4437/13/TAXU – Sweden, s. 4. 
127 Andersson & Mauritzson, s. 750. 
128 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst. 
129 Angående den följande diskussionen se Dahlberg, s. 220 – 222. 
130 Angående begreppet se avsnitt 4.1. 
131 Punkterna 4 och 28 i domen. 
132 Punkten 28 i domen. 
133 Punkten 32 i domen. 
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I HFD:s avgörande från november 2011 ger domstolen uttryck för att situationen i 

Lankhorst-Hohorst inte är direkt jämförbar med den som gäller för de svenska 

ränteavdragsbegränsningsreglerna. Detta då de tyska reglerna i princip gjorde skillnad 

mellan skattskyldiga i Tyskland och icke-skattskyldiga i Tyskland. Den svenska 

tioprocentsregeln, menar HFD, gör ingen sådan skillnad varför det inte föreligger 

någon indirekt diskriminering. Istället hänvisar HFD till Oy AA134 där EUD uttalade 

att en medlemsstat har rätt att villkora rätten till avdrag för koncernbidrag beroende på 

hur koncernbidraget behandlades i mottagarstaten. Detta menar HFD borde ha 

relevans även för hur en medlemsstat behandlar andra avdragsbestämmelser, eller med 

andra ord på tioprocentsregelns krav om beskattning på en viss nivå hos mottagaren 

för att avdrag för räntor ska medges. Vidare hänvisar HFD till målet Schempp135 där 

EUD slog fast att negativa skattemässiga konsekvenser som är en följd av olikheter i 

medlemsstaternas lagstiftning inte kommer i konflikt med fördragsbestämmelserna om 

fri rörlighet. I regeringens svar till kommissionen anges att den argumentationslinje 

som anförs av HFD i 2011 års fall ger stöd åt regeringens inställning att reglerna är 

icke-diskriminerande.136  

          Som motvikt till HFD:s resonemang och regeringens inställning kan anföras att 

målet SIAT137, vilket även Ohlsson framhåller, ger stöd åt uppfattningen att det hindrar 

den fria rörligheten att uppställa en viss beskattningsnivå i den medlemsstat i vilket 

mottagaren i en transaktion är beläget som villkor för att avdrag ska medges.138 Vidare 

har EUD i domen Eurowings139 uttalat att nationell lagstiftning som förhindrar 

etableringar i andra medlemsstater endast med hänsyn tagen till beskattningsnivån i 

den andra staten är oförenlig med den fria rörligheten.140 Andersson och Carneborn141 

anför att de av HFD refererade fallen Schempp och Oy AA uppvisar stora olikheter vad 

gäller sakförhållandena och rättsfrågorna i jämförelse med de svenska reglerna. De 

anser, i likhet med Dahlberg, att ränteavdragsbegränsningsreglerna är mer jämförbara 

med omständigheterna i Lankhorst-Hohorst och därmed utgör ett hinder för 

etableringsfriheten.   

                                                      
134 Mål C-231/05 Oy AA. 
135 Mål C-403/03 Schempp. 
136 Fi2013/153, regeringens svar den 20 mars 2013, s. 7. 
137 Mål C-318/10 SIAT. 
138 Ohlsson, SN 2013, s. 106 – 107.  
139 Mål C- 294/97 Eurowings. 
140 Dahlberg, s. 221. 
141 Angående den följande diskussionen se Andersson & Carneborn, s. 69 – 72. 
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5.2.2 Rättfärdigande av reglerna och proportionalitet 

I det fallet att ett hinder anses föreligga menar regeringen i sitt svar till kommissionen 

att reglerna kan rättfärdigas enligt rättfärdigandegrunderna fördelningen av 

beskattningsrätten och behovet av att förhindra skatteflykt.142 Kommissionen är av 

uppfattningen att behovet av att förhindra skatteflykt inte är tillämplig på de svenska 

ränteavdragsbegränsningsreglerna.143 Till stöd för detta anges EUD:s dom i målet 

Cadburry Schweppes144 där det framgår att den rättfärdigandegrunden endast är 

acceptabel under förutsättning att lagstiftningen ifråga uteslutande träffar rent 

konstlade upplägg. Kommissionen hävdar, precis som Dahlberg145, att de svenska 

reglerna även träffar låneförhållanden som inte är rent konstlade.146 Det beror på att 

undantagsregeln i 24 kap. 10 e § IL, om huvudsakligen affärsmässigt motiverade lån, 

också träffar låneförhållanden som endast till någon del kan sägas bero på rent 

konstlade skäl.147  

          Med hänvisningen till SIAT148 menar kommissionen vidare att undantagsregeln 

(huvudsakligen affärsmässigt motiverade lån) från tioprocentsregeln är problematiska 

sett till proportionalitetsbedömningen. Detta dels beroende på bevisbördans placering 

på den skattskyldige angående att låneförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt 

motiverat och dels beroende på de vaga riktlinjer som ges av lagstiftaren för att 

bestämma och kvantifiera kriteriet ”affärsmässigt”. Undantaget om affärsmässigt 

motiverade skäl gäller enbart i förhållande till länder inom EES och stater som Sverige 

har slutit ett skatteavtal med. Om EUD, mot bakgrund av resonemanget i avsnitt 5.1, 

skulle komma fram till att de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna ska prövas 

mot den fria rörligheten för kapital skulle reglerna, vilket Ohlsson framhåller149, kunna 

anses som oproportionerliga i förhållande till de stater som inte omfattas av 24 kap. 10 

e § IL. Det skulle i så fall leda till att den svenska lagstiftningen inte får tillämpas i 

förhållande till sådana länder (till exempel skatteparadis) och avdrag för 

räntebetalningar alltid måste medges.  

                                                      
142 Fi2013/153, regeringens svar den 20 mars 2013, s. 14. 
143 EU-pilot 4437/13/TAXU – Sweden, s. 5. 
144 Mål C-196/04 Cadburry Schweppes. 
145 Dahlberg, s. 221. 
146 EU-pilot 4437/13/TAXU – Sweden, s. 5 – 6.  
147 För utförligare resonemang se Dahlbergs skiljaktiga mening i Skatterättsnämndens förhandsbesked 
meddelat: 2014-07-10 (dnr 82-13/D) och Cohrs, s. 585 – 586. 
148 Se punkterna 55 – 58 i domen. 
149 Angående den följande diskussionen se Ohlsson, SN 2014, s. 20 – 21. 
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Vad avslutningsvis gäller den av regeringen framförda rättfärdigandegrunden 

fördelningen av beskattningsrätten kan följande sägas. Den rättfärdigandegrunden har 

främst tillämpats på regler om resultatutjämning inom koncerner.150 I förarbetena 

anges att de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna syftar till att skydda den 

svenska skattebasen151 – ett rättfärdigandeargument som inte accepterats i EUD:s 

praxis.152 Fördelningen av beskattningsrätten kan, bland annat, sägas syfta till att 

vinster ska kunna beskattas i det land där de upparbetats (se avsnitt 6.2.2.3 för en 

utförlig behandling av rättfärdigandegrunden), vilket gör att regler som förhindrar att 

den skattskyldige kan välja i vilken stat vinsterna ska beskattas kan rättfärdigas.153 Det 

är argument som ligger skyddandet av skattebasen och förhindrandet av skatteflykt 

nära. Det framstår som osäkert vad EUD skulle komma fram till vid en prövning av 

ränteavdragbegränsningsreglerna mot rättfärdigandegrunderna fördelningen av 

beskattningsrätten i kombination med motivet att förhindra skatteflykt. Även om dessa 

grunder skulle accepteras måste emellertid reglerna klara den avslutande 

proportionalitetsbedömningen vilket, som ovan nämnts, får anses som osäkert.154 

          Kommissionens slutsats angående de svenska ränteavdrags-

begränsningsreglerna är att de visserligen kan rättfärdigas mot bakgrund av behovet 

av att motverka skatteflykt i kombination med fördelningen av beskattningsrätten, men 

att de går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de ändamålen.155 Med andra ord 

att reglerna inte är proportionerliga. 

 

5.2.3 Avslutande kommentarer 

Den 26 november 2014 meddelade EU-kommissionen den svenska regeringen sin 

slutsats att bestämmelserna i 24 kap. 10 b – 10 a §§ IL utgör ett fördragsstridigt hinder. 

Den svenska regeringen har, i enlighet med artikel 258 FEUF, två månader på sig att 

inkomma med synpunkter i ärendet. I skrivande stund befinner sig processen i det 

skedet. Om kommissionen inte nöjer sig med den svenska regeringens svar eller 

Sverige inte ändrar reglerna kommer kommissionen att stämma Sverige för 

fördragsbrott enligt artikel 258 FEUF inför EUD. Det kan, som visats ovan, på goda 

                                                      
150 Cohrs, s. 586. 
151 Prop. 2012/13:1, s. 251. 
152 Ståhl m.fl., s. 151. 
153 Se bl.a. mål C-231/05, Oy AA, punkterna 53 – 55.  
154Angående detta stycke se Cohrs, s. 586 och Andersson & Mauritzson, s. 760-761. 
155 Formell underrättelse – överträdelse nummer 2013/4206, C(2014) 8699 final, s. 7. 
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grunder argumenteras för att de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna utgör ett 

hinder mot etableringsfriheten. Beträffande FSK:s förslag föranleder utgången i 

processen följande. I det fallet Sverige fälls för fördragsbrott är det alternativa 

förslaget, i den delen, definitivt fördragsstridigt eftersom att de nuvarande 

ränteavdragsbegränsningsreglerna föreslås kvarstå i det förslaget. I det fallet Sverige 

inte fälls är det alternativa förslaget i den delen kompatibelt med etableringsfriheten 

såsom den kommer till uttryck i artikel 49 FEUF. 
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6. Utjämning av finansnetton 
inom koncerner 

 

Den föreslagna möjligheten i FSK:s förslag att utjämna positiva och negativa 

finansnetton inom koncerner (nedan kallad utjämningsmöjligheten) grundar sig i den 

allmänna målsättningen att likställa den skattemässiga behandlingen av verksamheter 

som bedrivs i ett enda företag, med verksamheter som bedrivs genom flera närstående 

bolag.156 På så vis uppnås neutralitet mellan val som grundar sig i affärsmässiga 

beslut.157 Ett av villkoren för att utjämning mellan företag ska medges är att de enligt 

35 kap. IL med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till varandra. Koncern-

bidragsreglerna är utformade så att det för avdragsrätt hos givaren krävs att mottagaren 

av koncernbidraget är skattskyldig i Sverige för näringsverksamheten som 

koncernbidraget hänför sig till.158 Av det sagda följer att utjämningsmöjligheten av ett 

negativt finansnetto endast gäller för den del av en koncern som är skattskyldig i 

Sverige (nedan kallat inskränkningen i utjämningsmöjligheten). FSK framhåller att det 

förhållandet är något som skulle kunna göra det mindre attraktivt för ett svenskt bolag 

att etablera sig i utlandet och skulle kunna strida mot etableringsfriheten.159 I det 

följande kommer kommitténs inställning till det eventuella hindret att redovisas och 

kommenteras. Prövningen av regleringens förenlighet med den fria rörligheten 

kommer att göras enligt den metod för diskrimineringsanalys som presenterats i avsnitt 

4.3.2. Utjämningsmöjligheten föreslås gälla i både huvudförslaget och det alternativa 

förslaget. 

6.1 Jämförbarhet och hinder 
Inskränkningen i utjämningsmöjligheten av finansnetton inom koncerner kommer att 

beröra gränsöverskridande aktiviteter. Reglerna måste därför vara i överrensstämmelse 

med den fördragsstadgade fria rörligheten. Koncernbidragsrätt mellan närstående 

företag förutsätter enligt 35 kap. 2 § IL en ägarandel om mer än 90 % mellan 

moderbolag och dotterbolag. Det medför, mot bakgrund av EUD:s praxis (se avsnitt 

5.1), att utjämningsmöjligheten ska prövas mot etableringsfriheten och inte den fria 

                                                      
156 SOU 2014:40, s.185. 
157 Dahlberg, s. 159.  
158 A.a., s. 161. 
159 SOU 2014:40, s. 188. 
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rörligheten för kapital. Det oavsett om utjämningsmöjligheten överhuvudtaget kan 

klassificeras som en kapitalrörelse eller inte.160 Detta verkar även vara kommitténs 

utgångspunkt.161 

           FSK företar följande jämförelse i sin diskrimineringsanalys. I en rent inhemsk 

situation där ett svenskt moderbolag har ett positivt finansnetto kan det bolaget minska 

sitt beskattningsunderlag i Sverige om ett svenskt dotterbolag, ägt till mer än 90 % av 

moderbolaget, har ett negativt finansnetto. Detta jämförs med en gränsöverskridande 

situation där den enda skillnaden ligger i att dotterbolaget är beläget i utlandet, vilket 

leder till att moderbolaget inte kan utnyttja dotterbolagets negativa finansnetto och 

därmed inte minska sitt beskattningsunderlag i Sverige. Föreligger inte jämförbarhet 

mellan en gränsöverskridande aktivitet och en rent inhemsk situation är skillnaden så 

stor att den aktuella olikabehandlingen inte behöver ha något att göra med aktivitetens 

gränsöverskridande karaktär. Sanders framhåller att jämförbarhet i EUD:s praxis inte 

är något absolut begrepp (det vill säga att de jämförda situationerna måste vara 

identiska), utan tvärtom är det relativt och situationer som inte är identiska kan anses 

vara jämförbara.162 Vidare menar Sanders att om EUD väl konstaterat två fall vara 

jämförbara trots faktiska skillnader, så utgör ofta samma skillnader argument för och 

emot att ett hinder kan anses rättfärdigat. Med det synsättet finns det en stark koppling 

mellan jämförbarhet och rättfärdigande i EUD:s diskrimineringsanalys.  

          I fallet med den av FSK föreslagna utjämningsmöjligheten och 

jämförelseobjekten föreligger en väsentlig skillnad mellan den rent inhemska 

situationen och den gränsöverskridande. I den inhemska situationen är både 

dotterbolag och moderbolag skattskyldiga i Sverige medan i den gränsöverskridande 

är dotterbolaget inte det. Utjämningsmöjligheten av finansnettot inom koncerner 

uppvisar en del likheter med resultatutjämning inom koncerner i allmänhet (se mer om 

likheter och skillnader i avsnitt 6.2.4). EUD:s praxis på det området är av den 

anledningen särskilt relevant. Domstolens dom i målet Marks & Spencer163 avgjordes 

i stor avdelning med tretton ledamöter och får anses vara av stor principiell betydelse 

för möjligheten till gränsöverskridande resultatutjämning mellan närstående bolag 

inom unionen. Innan det målet hade domstolen endast berört gränsöverskridande 

resultatutjämning inom ett enda företag. Det vill säga i fall där ett företag har sin 

                                                      
160 Se Ståhl m.fl., s. 138 – 140. 
161 SOU 2014:40, s. 188. 
162 Angående detta och den följande diskussionen se Sanders, s. 126 – 127. 
163 Mål C-446/03 Marks & Spencer. 
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skatterättsliga hemvist i ett medlemsland men utövar verksamhet genom ett fast 

driftställe i ett annat.164 Marks & Spencer gällde förluster i ett brittiskt bolags 

dotterbolag belägna i Belgien, Frankrike och Tyskland. Enligt den nationella 

bestämmelse som prövades i målet medgavs avdrag för ett dotterbolags underskott i 

ett brittiskt moderbolag under förutsättning att dotterbolaget var brittiskt. Marks & 

Spencer argumenterade för att det stred mot etableringsfriheten att inte medge avdrag 

även för underskott i de utländska dotterbolagen.  

        Dahlberg har med hjälp av Marks & Spencer beskrivit hur vitt skilda utfallen kan 

bli i ett enskilt fall beroende på att jämförelsebegreppet i EUD:s praxis är relativt.165 

Den första instansen (the special commissioners) som prövade frågan i Storbritannien 

företog en jämförelse mellan ett brittiskt bolags etablering av ett fast driftställe 

respektive ett dotterbolag i utlandet. I det förstnämnda fallet medgavs avdrag för 

underskott i det utländska fasta driftstället. Skälet till det var att behålla symmetrin i 

beskattningen då inkomster från det fasta driftstället beskattades i Storbritannien, om 

än efter avräkning av i utlandet erlagd skatt. The special commissioners menade att 

den situationen inte var jämförbar med den i Marks & Spencer eftersom det där var 

fråga om två separata juridiska personer och vinster i de utländska dotterbolagen inte 

beskattades i Storbritannien. I symmetri med det skulle inte heller de utländska 

förlusterna få dras av i Storbritannien. Därmed förelåg ingen diskriminering då 

jämförelsesituationerna inte var objektivt jämförbara. I linje med the special 

commissioners jämförelse argumenterar Terra & Wattel angående jämförbarhet i 

allmänhet på de direkta skatternas område.166 De menar, i korthet, att jämförbarhet 

förutsätter att den relevanta skattemarknaden fastställs.167 Enligt författarna ska den 

bestämmas i enlighet med hur medlemsstaterna valt att definiera sina skattebaser (eller 

med andra ord skattemarknader) eftersom det ligger inom medlemsstaternas suveräna 

kompetens.168 Det medför att endast subjekt som är föremål för beskattning i en och 

samma skattejurisdiktion kan vara föremål för jämförbarhet och erhålla fördragsskydd 

mot diskriminerande behandling. Ett sådant kriterium för jämförbarhet skulle i fallet 

Marks & Spencer leda till att ett brittiskt moderbolag med dotterbolag i Storbritannien 

och brittiska moderbolag med dotterbolag i utlandet inte är i jämförbara situationer 

                                                      
164 Terra & Wattel, s. 650. 
165 Angående den följande diskussionen se Dahlberg, s. 368 – 369. 
166 Angående den följande diskussionen se Terra & Wattel, s. 727 – 732. 
167 De kallar kriteriet för jämförbarhet ”a subject-to-tax standard”. 
168 Se exempelvis mål C-336/96 Gilly, punkten 24 och C-307/97 Saint Gobain, punkten 57. 
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eftersom det senare bolagets dotterbolag inte i något fall beskattas i Storbritannien. 

Enligt det resonemanget föreligger överhuvudtaget inget hinder och reglerna skulle 

inte behöva rättfärdigas. EUD var av en annan uppfattning och konstaterade att de 

brittiska koncernavdragsreglerna verkade hindrande på etableringsfriheten vid en 

jämförelse mellan ett brittiskt bolags etablering i Storbritannien och samma bolags 

etablering i utlandet.169 Denna ståndpunkt har domstolen bekräftats i en rad senare mål 

gällande gränsöverskridande resultatutjämning inom koncerner170  

          FSK:s jämförelse mellan ett svenskt moderbolags utjämning av finansnetto med 

ett svenskt dotterbolag respektive ett utländskt dotterbolag framstår, i ljuset av Marks 

& Spencer och mot bakgrund av senare praxis, som riktig mot bakgrund av EUD:s 

praxis. Vid en sådan jämförelse framstår den inskränkning i utjämningsmöjligheten, 

vilket hänvisningen till 35 kap. IL medför på grund av skattskyldighetskravet i Sverige, 

som en åtgärd som kan göra det mindre attraktivt för ett svenskt moderbolag att utöva 

sin etableringsfrihet i gränsöverskridande situationer. Med andra ord innebär 

inskränkningen i utjämningsmöjligheten ett hinder mot etableringsfriheten.   

6.2 Rättfärdigande 
FSK menar att i det fallet begränsningen i utjämningsmöjligheten anses hindrande i 

förhållande till den fria etableringsrätten så kan regleringen ändå rättfärdigas.171 

Kommittén tar avstamp i att det skulle kunna strida mot den skatterättsliga 

territorialitetsprincipen att medge avdrag för kostnader i ett svenskt koncernföretag 

som inte uppkommit i den svenska verksamheten utan i ett utländskt dotterbolag. Stöd 

för den uppfattningen finner FSK i målet Futura172 som handlade om ett franskt bolag 

med ett fast driftställe i Luxemburg. Bolaget ville göra avdrag för underskott som 

uppkommit i hemviststaten Frankrike i det fasta driftstället i Luxemburg. Luxemburg 

vägrade ett sådant avdrag eftersom de inte beskattade överskott från bolagets 

verksamhet i Frankrike. EUD accepterade att källstaten Luxemburg inte medgav 

avdrag för underskott i bolagets hemviststat eftersom motsvarande vinster inte 

beskattades i Luxemburg. Kommittén anför vidare att ”I senare avgöranden har 

domstolen slagit fast att det är ett legitimt syfte att mot bakgrund av denna princip [den 

skatterättsliga territorialitetsprincipen] säkerställa fördelningen av beskattningsrätten 

                                                      
169 Punkterna 33 – 34 i domen. 
170 Se exempelvis mål C-231/05 Oy AA, punkterna 31 – 32, C-337/08 X Holding, punkten 24. 
171 Angående den följande diskussionen se SOU 2014:40, s. 188 – 189. 
172 Mål C-250/95 Futura Participations. 
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mellan medlemsstaterna så att värden som upparbetats i en medlemsstat kan beskattas 

i den staten”. FSK exemplifierar dessa ”senare avgöranden” med hänvisningar till 

Bosal Holding173 och Marks & Spencer.  

          Kommittén anför vidare att i det fallet att utjämningsmöjligheten skulle 

utsträckas till att även gälla utländska dotterbolag skulle detta medföra en risk att 

finansiella kostnader i avdragshänseende utnyttjas två gånger: först i dotterbolagets 

hemviststat (om den statens skatteregler medger avdrag för dylika kostnader) och 

minska företagets beskattningsunderlag där och sedan en andra gång genom att det 

svenska koncernbolagets beskattningsunderlag minskas i Sverige genom 

utjämningsmöjligheten.174  

          EUD är ensam rättsskapare på de icke-harmoniserade direkta skatternas område. 

Det är således bara domstolen som ger vilka grunder som kan rättfärdiga hindrande 

regler i medlemsstaterna. Domstolens praxis på de direkta skatterna område vilar på 

den naturliga konflikten mellan nationellt självbestämmande och EU-rätt. I många fall 

närmare bestämt på medlemsstaternas rätt att bestämma omfattningen av sina 

skattebaser (och i förlängningen skydda dessa) och Fördragets bestämmelser om fri 

rörlighet och icke-diskriminering (och i förlängningen EUD:s försök att skydda 

dessa).175 Denna konflikt lyser tydligt igenom vid EUD:s prövning av 

rättfärdigandegrunder framförda av medlemsstaterna på de direkta skatternas område. 

En grund EUD alltid avvisar är behovet av att skydda skattebasen och förhindra 

förluster av skatteintäkter.176 Medlemsstaterna har därför sökt vända sig till andra 

rättfärdigandegrunder för att skydda sina skattebaser. I det följande kommer 

inskränkningen i utjämningsmöjligheten att prövas mot de rättfärdigandegrunder som 

accepterats av domstolen. 

6.2.1 Skattesystemet inre sammanhang  

En grund som först accepterades av EUD för att sedan begränsas avsevärt är behovet 

av att bevara skattesystemets inre sammanhang. I målet Bachmann177 ansåg EUD för 

första gången att grunden var tillämplig. Skattesystemets inre sammanhang går ut på 

att en skatteförmån som medges inom en skattejurisdiktion i ett visst fall medges under 

förutsättning att en till förmånen kopplad senare inkomst beskattas i samma 

                                                      
173 Mål C-168/01 Bosal Holding. 
174 SOU 2014:40, s. 189. 
175 Terra & Wattel, s. 724. 
176 Van Thiel, s. 280 och där hänvisade rättsfall. 
177 Mål C-204/90 Bachmann. 
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skattejurisdiktion.178 Med andra ord kan det sägas vara ett argument som vilar på att 

det ur ett fiskalt perspektiv finns ett behov av att upprätthålla symmetrin i 

beskattningen – om en stat medger avdrag (förmån) för en kostnad finns ett behov av 

att beskatta (nackdel) den korresponderande inkomsten. Således ligger rättfärdigande-

grunden skyddandet av skatteintäkter mycket nära. EUD har också, till synes av den 

anledningen, begränsat grundens tillämpningsområde avsevärt.179 Detta särskilt 

genom att ange att rättfärdigandegrunden bara kan tillämpas då det rör en och samma 

skattskyldig (vad gäller avdrag och utfallande belopp) samt en och samma skatt.180 Ett 

ytterligare kriterium för skattesystemets inre sammanhangs tillämplighet är att det 

måste föreligga en direkt länk mellan skatteförmånen (i det här fallet avdraget) och 

den senare beskattningen.181 Vidare framgår att grunden inte är tillämplig om 

bedömningen av beskattningsrätten för en viss inkomst lyfts upp från, med van Thiels 

språkbruk182, mikronivå (det vill säga en bedömning i det enskilda fallet) till 

makronivå (det vill säga skatteavtalsnivå).183  

          Åsikterna i litteraturen går isär kring huruvida upprätthållandet av 

skattesystemets inre sammanhang fortfarande är ett gångbart rättfärdigandeargument. 

Dahlberg184, å ena sidan, uppfattar att grunden har vuxit i styrka under de senaste åren 

medan van Thiel185, å andra sidan, ser den som praktisk taget värdelös och möjligen 

bara skulle kunna användas i vissa exceptionella situationer där den nationella regeln 

bygger på uppskjuten beskattning. Terra & Wattel186 menar i sin tur att skattesystemets 

inre sammanhang har återuppstått i form av rättfärdigandegrunden fördelningen av 

beskattningsrätten (mer om den grunden nedan i avsnitt 6.2.4 ) och att det enda som 

skiljer grunderna åt är deras namn. Hur det än ligger till med den saken torde det stå 

klart att bevarandet av skattesystemets inre sammanhang inte, vilket visserligen heller 

inte anförts av FSK, kan rättfärdiga inskränkningen i utjämningsmöjligheten. Detta i 

allmänhet på grund av regelns snäva tillämpningsområde och i synnerhet på grund av 

                                                      
178 van Thiel, s. 280. 
179 Se Dahlberg, s. 359 – 361 för ett mer utförligt resonemang. 
180 Terra & Wattel, s. 761. 
181 Se till exempel mål C-136/00 Danner, punkterna 36 – 37. 
182 Van Thiel, s. 281. 
183 Mål C-80/94 Wielockx, punkterna 23 – 25. 
184 Dahlberg, s. 361.  
185 van Thiel, Justifications - part 2, s. 281. 
186 Terra & Wattel, s. 756. Se även Ståhl m.fl., s. 159, vilka påpekar att skattesystemets inre sammanhang 
godtagits av EUD i några avgöranden under senare år, bland annat i C- 157/07Krankenheim. För egen del 
kan tilläggas att grunden även accepterades av EUD i mål C-322/11 K, punkten 71. 
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att EUD avfärdade argumentet i både Bosal Holding187 och Keller Holding188 (mer om 

fallen nedan) eftersom det inte ansågs finnas något samband eller direkt länk mellan 

den nekade avdragsrätten för moderbolagen och de vinster som är beskattningsbara 

hos dotterbolagen. Båda dessa fall gällde avdragsrätt och skattskyldighet i två olika 

skattskyldiga subjekt. Det vill säga samma förhållande som i utjämningsmöjligheten 

och det gör att den direkta länken mellan avdraget för ett negativt finansnetto i en 

svensk koncern och den senare beskattningen av vinster inom samma koncern saknas. 

 

6.2.2 Motverkande av skatteflykt 

Motivet från medlemsstaterna att tillämpa skatteregler som motverkar skatteflykt är en 

grund som accepterats av EUD. De närmare förutsättningarna för när sådan 

lagstiftning anses tillämplig som ensam rättfärdigandegrund framgår av domstolens 

avgörande Cadburry Schweppes189. I det målet anges att grundens tillämplighet 

förutsätter att den nationella lagstiftningen ifråga måste avse att motverka ”… rent 

konstlade upplägg som inte har någon ekonomisk förankring …”.190 Dahlberg har 

sammanfattande framhållit att kriteriet medför att ”… tröskeln är relativt hög för de 

situationer när denna rättfärdigandegrund skall anses vara tillämplig”.191 I bland annat 

målen Marks & Spencer och Oy AA192 har emellertid EUD ansett att motivet att 

motverka skatteflykt tillsammans med rättfärdigandegrunden fördelningen av 

beskattningsrätten har kunnat rättfärdiga nationella regler som uppenbarligen inte 

endast träffar ”rent konstlade upplägg”. Det finns därför skäl att misstänka att 

motverkandet av skatteflykt inte tillämpas lika snävt av EUD då den anförs 

tillsammans med andra rättfärdigandegrunder – och i synnerhet då tillsammans med 

fördelningen av beskattningsrätten.193 

          FSK har visserligen inte åberopat att inskränkningen i utjämningsmöjligheten 

skulle kunna rättfärdigas genom behovet att motverka skatteflykt. Detta framstår som 

naturligt mot bakgrund av att regleringen knappast kan sägas avse att enbart motverka 

rent konstlade upplägg. Inskränkningen i utjämningsmöjligheten skulle kunna träffa 

en betydligt vidare krets av situationer än så. Som ovan framhållits verkar EUD inte 

                                                      
187 Se punkterna 29 – 32 i domen. 
188 Mål C-471/04 Keller Holding, punkten 43. 
189 Mål C-196/04 Cadburry Schewppes. 
190 Se punkten 55 i domen.  
191 Dahlberg, s. 356. 
192 Mål C-231/05 Oy AA. 
193 Se Dahlberg, s. 356 för en liknande slutsats. 
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inta ett lika strikt synsätt på när grunden kan rättfärdiga nationell lagstiftning 

tillsammans med fördelningen av beskattningsrätten. Kommitténs försök att 

rättfärdiga inskränkningen i utjämningsmöjligheten skulle därför, i vart fall, inte 

förlora något på att anföra grunden i kombination med fördelningen av 

beskattningsrätten.             

 

6.2.3 Territorialitetsprincipen 

6.2.3.1 Territorialitetsprincipen innan Marks & Spencer  

Den skatterättsliga territorialitetsprincipen definieras av Dahlberg som ”… att en stat 

endast beskattar en person för de inkomster – skatteobjekt – som har tillräcklig 

anknytning till den staten”.194 I målet Futura tillämpade EUD den skatterättsliga 

territorialitetsprincipen för första gången i samband med en prövning enligt rule of 

reason-doktrinen. Domstolen anger emellertid inte uttryckligen principen som en 

rättfärdigandegrund utan att ett skattesystem som bygger på den principen inte står i 

strid med fördragets diskrimineringsförbud.195 Det kan lika gärna tolkas som att ett 

sådant system inte i något fall utgör ett fördragsstridigt hinder varför regler i 

överensstämmelse med principen överhuvudtaget inte faller inom fördragets 

skyddsområde.196 I senare avgöranden har dock domstolen accepterat den 

skatterättsliga territorialitetsprincipen i skepnaden av en rättfärdigandegrund.197 Det 

ska tilläggas att EUD:s avgörande i Futura även indikerar att territorialitetsprincipen, 

såsom den tillämpas av EUD, inbegriper en rätt för medlemsstaterna till att 

upprätthålla symmetrin i beskattningen. Det vill säga att avdrag i en stat bara behöver 

medges för kostnader som har uppstått i verksamhet som genereras inom den statens 

territorium. Det fasta driftstället i Luxemburg beskattades i enlighet med 

territorialitetsprincipen (för vinster upparbetade i Luxemburg) och av den anledningen 

ansågs Luxemburgs skattesystem vara i enlighet med territorialitetsprincipen eftersom 

att det inte medgav avdrag mot dessa vinster för förluster upparbetade i verksamheter 

utanför Luxemburg.198  

          EUD:s avgörande i Bosal Holding gällde ett nederländskt moderbolags 

möjligheter att dra av kostnader för finansiering av dotterbolag belägna i en annan 

                                                      
194 Dahlberg, s. 25. 
195 Se punkterna 20 – 22 i domen. 
196 Dahlberg, s. 363, se även Terra & Wattel, s. 762 och Ståhl m.fl., s. 161. 
197 Se bl.a. Mål C-470/04 N och C-471/04 Keller Holding. 
198 Se punkten 20 och 22 i domen. 



45 
 

medlemsstat. I det fallet kostnaderna avsåg inhemska dotterbolag medgavs avdrag 

eftersom att dotterbolagen beskattades för sina inkomster i Nederländerna. Enligt den 

nederländska lagstiftningen nekades emellertid avdrag för finansiering av utländska 

dotterbolag eftersom att inkomster genererade i dessa dotterbolag inte beskattades i 

Nederländerna. EUD konstaterade att detta utgjorde ett hinder för etableringsfriheten. 

EUD noterade först att tillämpningen av territorialitetsprincipen i Futura rörde 

beskattning av en skattemässig enhet (ett franskt bolag).199 Därefter konstaterade 

domstolen att i fallet med den nederländska lagstiftningen så beskattades aldrig 

inkomster genererade i dotterbolag hos moderbolaget, oavsett om dessa inkomster i 

dotterbolagen var genererade i bolag som var skattepliktiga i Nederländerna eller inte. 

Dessa inkomster var istället föremål för beskattningen i dotterbolagen.200 Av den 

anledningen kunde inte territorialitetsprincipen rättfärdiga den nederländska 

regleringen. Precis som med rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang 

kan avgörandet i Bosal holding tolkas som att EUD begränsat tillämpningsområdet för 

den skatterättsliga territorialitetsprincipen till att endast gälla situationer där det rör sig 

om en och samma skattskyldig och samma skatt.201  

          Ett mål som uppvisar stora likheter med Bosal Holding är Keller Holding202. 

Målet rörde avdragsrätten för ett tyskt moderbolag för finansiering av förvärv av ett 

tyskt dotterbolag som i sin tur ägde ett dotterbolag med säte i Österrike. Enligt tyska 

nationella regler medgavs inte avdrag i det fallet eftersom att utdelningar från det 

Österrikiska bolaget inte beskattades i Tyskland på grund av ett 

dubbelbeskattningsavtal. I en motsvarande rent inhemsk situation medgavs dock 

avdrag för sådana kostnader vid finansiering av tyska dotterbolag. EUD ansåg att detta 

utgjorde ett hinder i strid med etableringsfriheten. Territorialitetsprincipen avfärdades 

som rättfärdigandeargument eftersom utdelningar från ett tyskt dotterbolag i en rent 

inhemsk situation också var skattefria på grund av en regel som medgav avräkning i 

moderbolaget av den skatt som erlagts på vinster som motsvarade utdelningen i 

dotterbolaget. Detta medförde, enligt domstolen, att den tyska lagstiftningen inte var i 

enlighet med territorialitetsprincipen.203  

                                                      
199 Se punkten 38 i domen. 
200 Se punkten 39 i domen. 
201 Terra & Wattel, s. 763. 
202 Mål C-471/04 Keller Holding. 
203 Se punkten 44 i domen. 
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Avgörandena i Keller och Bosal kan tolkas på två sätt. Det ena är att EUD bröt med 

den territoriella symmetrin i beskattningen genom att tvinga moderbolagens 

hemviststater att medge avdrag för kostnader till vilka senare korresponderande 

intäkter inte beskattades i dessa stater. I det fallet har domstolen begränsat den 

skatterättsliga territorialitetsprincipens tillämpningsområde till att endast gälla 

situationer där det rör sig om en och samma skattskyldig.204 En andra tolkning av 

målen, som framhållits av Johansson, är att domstolen inte alls bröt med den 

territoriella symmetrin i beskattningen. 205  Den tolkningen baseras på att EUD 

allokerade kostnaderna för finansieringen av dotterbolagen till moderbolagen och 

därmed till skattejurisdiktionerna i dessas hemviststater. En sådan tolkning medför att 

domstolen inte bröt med den territoriella symmetrin i Bosal och Keller utan tvärtom 

verkade för att upprätthålla den. Detta beroende på att då inkomster hänförliga till 

moderbolagens verksamheter i hemviststaterna beskattades i dessa stater, så skulle 

även kostnader hänförliga till dessa verksamheter medges avdrag för i nyss nämnda 

stater.  

6.2.3.2 Territorialitetsprincipen efter Marks & Spencer 

Sedan EUD:s avgörande i målet Marks & Spencer går det att märka en skillnad i hur 

domstolen ser på principens tillämplighet som en rättfärdigandegrund. I det målet 

påpekade domstolen först att territorialitetsprincipen erkänns inom såväl den 

internationella skatterätten som inom EU-rätten och att den omtvistade brittiska 

lagstiftningen i målet var enlighet med den. Detta eftersom Storbritannien beskattade 

bolag med hemvist i Storbritannien för dessas världsomspännande vinst och utländska 

bolag uteslutande för vinst hänförlig till verksamhet inom Storbritannien.206 EUD 

fortsatte emellertid sitt resonemang med att enbart den omständigheten inte medförde 

att de brittiska reglerna kunde rättfärdigas.207 Här kan tre anmärkningar göras: För det 

första verkar EUD definiera territorialitetsprincipen som; (1) obegränsad beskattning 

av skattesubjekt med hemvist i en stat och (2) beskattning av skattesubjekt med 

hemvist utanför den staten begränsat till inkomster hänförliga till den förstnämnda 

staten. Enligt det traditionella synsättet på territorialitetsprincipen är en sådan 

definition felaktig. Weber menar dock att det EUD egentligen försökte säga var att 

                                                      
204 Terra & Wattel, s. 763. 
205 Johansson, Valutakursförluster, s. 389 och 392. 
206 Se punkten 39 i domen 
207 Se punkten 40 i domen. 
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jämförd med obegränsad skattskyldighet för skattesubjekt som är hemmahörandes i 

stat så är begränsad skattskyldighet för skattesubjekt som inte är hemmahörande där i 

enlighet med territorialitetsprincipen.208 För det andra är det tveksamt om den 

definitionen verkligen erkänns inom den internationella skatterätten. Precis som Lang 

framhåller209 bestämmer stater vilka subjekt som ska vara föremål för beskattning och 

vilka inkomster som ska beskattas ofta utifrån ett vidare perspektiv vilket gör att den 

skatterättsliga territorialitetsprincipen (såsom den verkar definieras av EUD) inte 

erkänns inom den internationella skatterätten. Det är istället bara ett (utav många) sätt 

för en stat att bestämma omfattningen av dess skattebas. För det tredje har EUD vid 

ett flertal tillfällen slagit fast att det ligger inom medlemsstaternas suveräna kompetens 

att fritt bestämma vilka anknytningskriterier som ska gälla för skattskyldighet och 

vilka inkomster som ska beskattas, så länge detta inte görs på ett diskriminerande 

sätt.210 Den typen av gränsdragningar ligger med andra ord generellt utanför 

domstolens kompetens. Sammantaget medför detta att den skatterättsliga 

territorialitetsprincipen, som koncept inom den EU-rättsliga diskrimineringsanalysen 

på de direkta skatternas område, är svår att förena med domstolens egen praxis. Detta 

eftersom den skatterättsliga territorialitetsprincipen, för att ges effekt, måste innefatta 

gränsdragning av skattskyldighet och vilka inkomster som ska beskattas. Av den 

anledningen är det å ena sidan inte konstigt att EUD avfärdar principen som 

rättfärdigandegrund i Marks & Spencer men å andra sidan mer förvånande att den med 

domstolens ord ändå ”… erkänns av EU-rätten”211.  

          Efter att ha avfärdat den skatterättsliga territorialitetsprincipen på ovan nämnda 

sätt i Marks & Spencer fortsätter EUD sin prövning av rättfärdigandegrunden 

fördelningen av beskattningsrätten som, i kombination med risken att förluster beaktas 

två gånger samt risken för skatteundandragande, ansågs kunna rättfärdiga reglerna. 

Huruvida domstolen vid den prövningen tog den territoriella aspekten i beaktande då 

de brittiska reglerna, som nekade avdrag för förluster i utländska dotterbolag (och i 

symmetri därmed inte beskattade vinster i sådana dotterbolag), ansågs kunna 

rättfärdigas framstår som oklart. Detta med tanke på att EUD i samma avgörande till 

sist ändå bröt med den territoriella symmetrin i den senare proportionalitets-

bedömningen där det slogs fast att brittiska moderbolag trots allt kunde få avdrag för 

                                                      
208 Weber, In search of a new equilibrium, s. 610. 
209 Lang, The Marks & Spencer case, s. 60.  
210 Terra & Wattel, s. 729. 
211 Se punkten 39 i domen. 
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förluster i utländska dotterbolag under förutsättning att dessa var slutliga (mer om detta 

i avsnitt 6.3).212 Noterbart i det här sammanhanget är vidare att EUD i två avgöranden 

efter domen i Marks & Spencer berört den skatterättsliga territorialitetsprincipen i 

samband med prövning av rättfärdigandegrunden den välavvägda fördelningen av 

beskattningsrätten. Båda dessa mål rörde nederländska regler om så kallad 

utflyttningsbeskattningen. Sådana regler går generellt ut på att orealiserade 

värdeökningar på tillgångar beskattas i en stat då dessa lämnar den statens 

skattejurisdiktion. I det första målet, N.213, sökte domstolen ledning för fördelningen 

av beskattningsrätten i OECD:s modellavtal.214 Domstolen menade att avtalet, i den 

delen, var utformat i enlighet med territorialitetsprincipen och av den anledningen 

kunde reglerna rättfärdigas. Dahlberg framhåller i det här sammanhanget att OECD:s 

modellavtal inte ger utryck för territorialitetsprincipen utan att det är just en modell 

som medlemsstaterna kan välja ett följa eller inte. Istället är det varje stats interna rätt 

som bestämmer skattskyldighet och omfattningen av den.215 Inte desto mindre 

upprepade domstolen samma argumentationslinje i National Grid.216 EUD utvecklar 

sitt resonemang i det målet med påpekandet att ” En sådan åtgärd [utflyttnings-

beskattningen] avser nämligen att förebygga situationer som kan äventyra 

ursprungsmedlemsstatens rätt att beskatta verksamhet som bedrivs inom dess 

territorium, och kan alltså motiveras av säkerställandet av fördelningen av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna”.217 Det uttalande bygger än mer på 

uppfattningen, som Ståhl m.fl.218 och Terra & Wattel219 framförde redan i samband 

med N-målet, att EUD i princip likställer den skatterättsliga territorialitetsprincipen 

med den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten. Precis som i Marks & 

Spencer bröt domstolen i N. trots allt med den territoriella symmetrin i den senare 

proportionalitetsbedömningen. EUD ansåg att det var oproportionerligt av 

Nederländerna att inte beakta värdeminskningar efter utflyttningen. I det skedet 

beskattade inte Nederländerna (i enlighet med territorialitetsprincipen) värdeökningar 

                                                      
212 Punkten 55 i domen.  
213 Mål C-470/04, N. 
214 Se punkterna 41, 41 och 46 i domen. 
215 Dahlberg, s. 366. 
216 C-371/10 National grid, punkten 46 i domen. 
217 Se punkten 46 i domen. 
218 Ståhl m.fl., s. 162. 
219 Terra & Wattel, s. 763. 
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på tillgångarna varför de i symmetri därmed inte heller borde ha behövt beakta 

värdeminskningar.  

          Efter Marks & Spencer och införandet av principen om fördelningen av 

beskattningsrätten hänvisar domstolen ofta till att den grunden kan godtas när syftet 

med den nationella hindrande regeln är att hindra ageranden som kan äventyra en 

medlemsstats rätt att beskatta verksamhet som genererats inom deras territorium.220 

Det kan onekligen tolkas som en omskrivning av den skatterättsliga territorialitets-

principen.  

          Mot bakgrund av ovanstående är det inte konstigt att den skatterättsliga 

territorialitetsprincipens ställning som rättfärdigandegrund på de direkta skatternas 

område i litteraturen har beskrivits som ”… a rather vague concept...”221 och att dess 

innehåll ”…[är] mycket oklart”222. Det går visserligen att hävda att grunden 

fortfarande ensamt kan rättfärdiga nationellt hindrande lagstiftningen eftersom att 

EUD aldrig helt har avvisat den sedan Futura. Principen ansågs i vart fall som ensamt 

otillräcklig i Marks & Spencer. Det framgår inte av domen varför denna åtskillnad görs 

mellan situationen i Futura och Marks & Spencer. Både Ståhl m.fl.223  och Panayi224  

anser att det inte kan bero på att det i Futura rörde sig om utjämning av vinster och 

förluster inom ett enda skattesubjekt och i Marks & Spencer mellan flera skattesubjekt. 

Det faktumet borde tvärtom tala för att möjligheten till förlustutjämning borde ha varit 

större i Futura än i Marks & Spencer. Enligt Ståhl m.fl. är det troligare att det i Futura 

handlade om källstatens skyldighet att beakta förluster i hemviststaten, medan frågan 

i Marks & Spencer rörde hemviststatens skyldighet att beakta förluster uppkomna i 

utlandet. Det synsättet skulle reducera territorialitetsprincipens tillämpningsområde, 

som ett rent rättfärdigandeargument, till källstatens möjlighet att rättfärdiga att vinster 

upparbetade inom dess territorium också ska beskattas där och (i symmetri därmed) 

endast förluster uppkomna inom den statens territorium beaktas där. 

6.2.3.3 FSK:s hänvisning till territorialitetsprincipen 

I ljuset av ovanstående praxis från EUD kan följande sägas angående FSK:s 

hänvisning till den skatterättsliga territorialitetsprincipen. Inledningsvis kan det 

konstateras att kommitténs hänvisning till den skatterättsliga territorialitetsprincipen 

                                                      
220 Se exempelvis mål C-379/05 Amurta, punkten 58 och C-350/11 Argenta Spaarbank, punkten 53. 
221 Terra & Wattel, s. 764. 
222 Ståhl m.fl., s. 162. 
223 A.a., s. 161. 
224 Panayi. 
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och Futura förmodligen inte ska tolkas som att om inskränkningen i 

utjämningsmöjligheten är förenlig med den skatterättsliga territorialitetsprincipen, så 

är det per automatik utanför fördragets skydd och reglerna är icke-diskriminerande. 

Det medför att bestämmelsen måste rättfärdigas i diskrimineringsanalysen. 

          EUD har i flertalet fall under senare år erkänt den skatterättsliga 

territorialitetsprincipen och, om än något oklart hur, kopplat den till en annan 

rättfärdigandegrund: den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten. En försiktig 

slutsats av EUD:s praxis på området är att domstolen erkänner medlemsstaternas rätt 

att beskatta inkomster som genererats inom dess territorium samt det därmed 

sammanhängande symmetriska argumentet att avdrag bara behöver medges för 

kostnader som korresponderar med dessa inkomster. Säkerställandet av fördelningen 

av beskattningsrätten kan motivera nationellt hindrande åtgärder som syftar till att 

förebygga ageranden som kan motverka den rätten. EUD har emellertid i flera mål 

brutit med den territoriella symmetrin genom att tvinga medlemsstater att beakta 

förluster uppkomna utanför dess territorium. Bland annat medförde proportionalitets-

bedömningen i Marks & Spencer och N. ett sådant utfall. Bosal och Keller Holding 

kan båda tolkas som att EUD bröt med den territoriella symmetrin genom att tvinga en 

medlemsstat att beakta kostnader till vilka senare genererade intäkter inte beskattades 

i den staten. Målen kan dock även tolkas som att de är i enlighet med den territoriella 

symmetrin eftersom att EUD allokerade kostnaderna till bolagen och därmed får de 

sägas ha uppkommit inom den statens territorium. 

          För egen del finner jag att inskränkningen i utjämningsmöjligheten visserligen 

kan sägas syfta till säkerställandet av att vinster upparbetade i verksamheter inom 

Sverige också ska beskattas där och (i symmetri därmed) avdrag inte får göras för 

kostnader som inte har uppstått i Sverige. I den mån EUD skulle finna att regleringen 

är i enlighet med den skatterättsliga territorialitetsprincipen så torde det mot bakgrund 

av domstolens avgöranden i Marks & Spencer, N-målet och National Grind inte räcka 

för att rättfärdiga reglerna. Det måste även fastställas till att reglerna verkligen syftar 

till att säkerställa fördelningen av beskattningsrätten samt att reglerna är 

proportionerliga. Kommitténs påpekande att ”I senare avgöranden har domstolen 

slagit fast att det är ett legitimt syfte att mot bakgrund av denna princip 

[territorialitetsprincipen] säkerställa fördelningen av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna så att värden som upparbetats i en medlemsstat kan beskattas i den 
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staten.” ger förmodligen uttryck för att det är så även kommittén ser på principens 

tillämplighet i fallet med den föreslagna inskränkningen i utjämningsmöjligheten.  

6.2.4 Fördelningen av beskattningsrätten 

I avsnitt 6.2 har det visats att rättfärdigandegrunden fördelningen av beskattningsrätten 

är nära sammankopplad till rätten för en medlemsstat att beskatta inkomster som har 

uppstått i verksamhet hänförligt till dess territorium. Det sistnämnda verkar i det 

närmaste utgöra en delkomponent i argumentationen för att fördelningen av 

beskattningsrätten är tillämplig. För att avgöra om grunden kan anses tillämplig på den 

av FSK föreslagna inskränkningen i utjämningsmöjligheten är det, för det första, 

nödvändigt att fastslå vilka ytterligare delkomponenter som kan sägas konstituera 

grunden. För det andra måste de nationella lagstiftningarna som varit föremål för 

prövning i de mål där grunden ansetts tillämplig respektive inte tillämplig av EUD 

jämföras med den lagstiftningslösning kommittén förespråkar i utjämnings-

möjligheten. De skillnader som identifieras kommer sedan att prövas gentemot mål 

från domstolen där grunden inte ansetts tillämplig. 

6.2.4.1 Grundens tillämplighet 

När EUD ska bedöma om en nationell hindrande bestämmelse kan rättfärdigas med 

utgångspunkt i att regeln ifråga ger uttryck för, eller skyddar, fördelningen av 

beskattningsrätten måste domstolen ta sin utgångpunkt i en norm som ger uttryck för 

densamma. EUD har emellertid i flera avgöranden påpekat att någon sådan EU-rättslig 

norm inte finns.225 Trots det tillämpar EUD rättfärdigandegrunden vilket gör att den 

begränsar den fria rörligheten inom unionen genom att i vissa fall kunna rättfärdiga 

nationellt hindrande regler. En tydlig gräns i EUD:s praxis för grundens tillämplighet 

är att den inte får användas i syfte att systematiskt neka ett bolag hemmahörandes i en 

stat skattemässiga fördelar bara för att bolaget bedriver verksamhet i ett annat 

medlemsland vilket inte genererar skattepliktiga inkomster i den förstnämnda 

staten.226 Det krävs således något mer för att grunden ska anses tillämplig.  

          I Marks & Spencer prövade EUD för första gången flera rättfärdigandegrunder 

samtidigt i kombination med varandra.227 Vad gäller fördelningen av 

beskattningsrätten framhöll domstolen att vinster och förluster i skattehänseende är två 

sidor av samma mynt vilka ska behandlas symmetrisk inom ett och samma 

                                                      
225 Se exempelvis Mål C-371/10 National Grid, punkten 45. 
226 Se bland annat C-231/05 Oy AA, punkten 53. 
227 Se Punkterna 43 – 50 i domen. 
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skattesystem. Vidare menade EUD att om ett bolag gavs möjlighet att välja inom 

vilken skattejurisdiktion deras vinster och förluster beaktas skulle detta allvarligt 

äventyra den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten. I en rad senare 

avgöranden har domstolen upprepat mer eller mindre samma argument när grunden 

har ansetts tillämplig. I målet Oy AA, som rörde finska koncernbidragsregler, kunde 

fördelningen av beskattningsrätten i kombination med risken för skatte-

undandragande rättfärdiga de hindrande reglerna.228 Av de ytterligare fall där EUD 

tillämpat den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten kan bland annat nämnas 

Lidl Belgium229 och SGI230. I det förstnämnda fallet tillsammans med risken för att 

förluster beaktas två gånger och i det sistnämnda i kombination med risken för 

skatteflykt. Grunden accepterades, till synes, för första gången ensam i målet X-

holding.231 Målet rörde nederländsk lagstiftning som medgav att beskattning kunde 

ske på koncernnivå genom konsolidering av närstående företags resultat. Detta under 

förutsättning att bolagen var skatterättsligt hemmahörande i Nederländerna. Den 

nederländska lagstiftningen utgjorde ett hinder i strid med etableringsfriheten enligt 

EUD. Domstolen prövade därefter om hindret kunde rättfärdigas med syftet att 

upprätthålla fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. EUD fann att 

så var fallet eftersom att ”om bolag gavs möjlighet att välja huruvida deras förluster 

ska beaktas i den medlemsstat där deras hemvist är beläget eller i en annan 

medlemsstat, skulle detta nämligen påtagligt äventyra en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna, eftersom beskattningsunderlaget ökas i 

den första medlemsstaten och minskas i den andra, med ett belopp motsvarande de 

förluster som överförts”.232  

          Baserat på ovanstående kan fördelningen av beskattningsrätten sägas bestå av 

följande delkomponenter. För det första verkar EUD, som nämnts i avsnitt 6.2.3, vara 

av den uppfattningen att medlemsstaterna har rätt att beskatta verksamhet som bedrivs 

inom deras territorium.233 För det andra har medlemsstaterna rätt att förebygga 

ageranden som kan äventyra att vinster inte beskattas i verksamhetsstaten. Sådana 

ageranden skulle kunna ske genom att bolag ges möjlighet att välja vart deras vinster 

                                                      
228 Se punkterna 53 – 60 i domen.  
229 Mål C-414/06 Lidl Belgium, se punkten 42. 
230 Mål C-311/08 SGI, se punkten 69. 
231 Grunden accepterades även ensam i det senare målet C- 371/10 National grid. 
232 Punkten 29 i domen. 
233 Se exempelvis mål C-231/05 Oy AA, punkten 54 och där refererade rättsfall. 
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ska beskattas.234 För det tredje verkar EUD också ta hänsyn till att det ur ett fiskalt 

perspektiv ett behov av att behandla underskott och överskott symmetrisk och att det 

kan vara nödvändigt att bara tillämpa en stats skatteregler på dessa.235 Hur dessa 

delkomponenter förhåller sig till varandra och andra rättfärdigandegrunder är svårt att 

tydligt utläsa ur domstolens praxis. Det ska tilläggas att i litteraturen är vissa författare 

av uppfattningen att EUD hämtar ledning till det faktiska innehållet till den välavvägda 

fördelningen av beskattningsrätten i OECD:s modellavtal.236 EUD har också explicit 

hänvisat till OECD:s modellavtal i några avgöranden – bland i annat det ovan nämnda 

N-målet. I de mål som berör gränsöverskridande resultatutjämning inom koncerner 

(Marks & Spencer, Oy AA och X-holding) nämner dock inte domstolen uttryckligen 

att inspiration till att medlemsstater ska ha rätt att beskatta vinster genererade inom 

deras territorium är en princip hämtad från avtalet.  

          Även om några delkomponenter återkommer i EUD:s praxis så får innehållet i 

principen den välavvägda fördelningen, mot bakgrund av ovanstående, för närvarande 

anses som inte helt klarlagt.237 

6.2.4.2 Argument för grundens tillämplighet 

Gemensamt för flera av de i det föregående avsnittet beskrivna målen är att EUD 

prövat nationell lagstiftning om gränsöverskridande resultatutjämning inom 

koncerner. Domstolen har i de målen accepterat att fördelningen av beskattningsrätten 

rättfärdigat nationella regler som motverkar import av underskott till en stat från 

verksamheter vars överskott inte beskattas i samma stat. FSK:s föreslagna 

inskränkning i utjämningsmöjligheten av finansnetton bygger på att förhindra import 

av negativa finansnetton genererade i verksamheter vilka inte beskattas i Sverige. Det 

finns därför skäl att applicera de argument som EUD anfört till stöd för att grunden 

varit tillämplig i resultatutjämningsmålen på kommitténs föreslagna inskränkning i 

utjämningsmöjlighet. I det fallet att negativa finansnetton kan jämföras med underskott 

framstår alltså följande argumentation som hållbar: (1) Sverige har en rätt att beskatta 

företag för vinster genererade inom svenskt territorium (i det här fallet positiva 

finansnetton). (2) Om det skulle tillåtas att ett utländskt koncernföretags negativa 

finansnetto skulle beaktas i ett svenskt koncernföretag med ett positivt finansnetto 

                                                      
234 Se bland annat mål C-123/11 Oy A, punkten 43 och mål C-337/08 X-Holding. 
235 Se till exempel mål C-414/06 Lidl Belgium, punkten 31 och C-444/03 Marks & Spencer, Punkten 43.  
236 Se Ståhl m.fl., s. 165 och van Thiel, Justifications - part 2, s. 345. 
237 För liknande slutsatser se Terra & Wattel s.767 – 768 och Ståhl m.fl., s. 164. 
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skulle det bryta symmetrin i beskattningen ur ett svenskt fiskalt perspektiv. (3) Vidare 

skulle det kunna medföra att företag kan välja i vilken stat deras negativa finansnetton 

ska beaktas vilket skulle kunna äventyra fördelningen av beskattningsrätten. (4) 

Inskränkningen av utjämningsmöjligheten till att endast gälla koncernföretag som är 

skattskyldiga i Sverige förebygger sådana ageranden från företagen och tjänar därmed 

sitt syfte; att säkerställa fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. 

Delkomponenterna i fördelningen av beskattningsrätten är i så fall uppfyllda och 

inskränkningen i utjämningsmöjligheten kan rättfärdigas. 

6.2.4.3 Skillnader i FSK:s förslag i förhållande till resultatutjämningsmålen  

Med det sagt blir frågan om det finns skillnader mellan import av underskott i 

utländska bolag och import av negativa finansnetton i utländska bolag. Det vill säga 

det som skiljer FSK:s förslag från de nationella bestämmelser som varit föremål för 

prövning i de ovan nämnda resultatutjämningsmålen där EUD godtagit fördelningen 

av beskattningsrätten. I förlängningen blir frågan om sådana eventuella skillnader kan 

få någon betydelse för möjligheten att rättfärdiga FSK:s förslag.  

          En första skillnad är finansnetton inte är ett företags skattemässiga nettoresultat. 

Nettoresultatet består antingen i ett underskott eller i ett överskott. Finansnettot är 

istället en delpost i företagets totala skattemässiga nettoresultat. En annan identifierad 

skillnad är utjämningsmöjligheten inte fullt ut kan sägas bygga på symmetri i 

avseendet nettobeskattning. Det beror på att huvudregeln i kommitténs förslag är att 

negativa finansnetton inte ska vara avdragsgilla. Denna minskade avdragsrätt för 

bolagen kompenseras av finansieringsavdraget vilket beräknas baserat på företagens 

skattemässiga nettoresultat. Finansieringsavdraget kan därmed sägas vara det som 

upprätthåller symmetrin i beskattningen av företagens nettoresultat. Utjämnings-

möjligheten inom koncerner framstår då som ett undantag från huvudregeln om icke-

avdragsrätt för negativa finansnetton. Ett företag inom en koncern som har ett negativt 

finansnetto kompenseras för det genom att erhålla finansieringsavdraget – på så sätt 

upprätthålls symmetrin i beskattningen. Om ett företag inom samma koncern har ett 

positivt finansnetto kan det negativa finansnettot trots allt utnyttjas i det sistnämnda 

företaget. Även företaget med positivt finansnetto har tillgång till finansierings-

avdraget vilket gör att symmetrin, på så sätt, bryts genom utjämningsmöjligheten. Det 

företag (med positivt finansnetto) som utnyttjar det andra koncernbolagets negativa 

finansnetto minskar visserligen sitt underlag (det skattemässiga resultatet) för 
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beräkningen av finansieringsavdraget vilket i sin tur minskar finansieringsavdraget 

storlek. Denna minskning kan emellertid aldrig bli så stor att det blir mindre förmånligt 

för bolaget att utnyttja det andra företagets negativa finansnetto. På så sätt kan det 

hävdas att då finansieringsavdraget är det som upprätthåller symmetrin i beskattningen 

av bolag, så bryter utjämningsmöjligheten med den symmetrin. I vart fall symmetri 

betraktad i beskattningen av nettoresultat (det vill säga den symmetriska behandlingen 

av underskott och överskott).  

          Sammanfattningsvis har följande skillnader identifierats mellan 

utjämningsmöjligheten av finansnetton i kommitténs förslag och resultatutjämning 

inom koncerner av underskott och överskott: 

- Utjämning av finansnetton inom koncerner avser inte den skattemässiga 

behandlingen av underskott och överskott (nettoresultat) utan den 

skattemässiga behandlingen av vissa specifika kostnader och intäkter. 

- Utjämningsmöjligheten kan inte fullt ut sägas syfta till att bibehålla symmetrin 

i behandlingen av underskott och överskott eftersom det utgör ett skattemässigt 

gynnande utöver möjligheten att erhålla finansieringsavdraget, vilket är det 

symmetriskapande instrumentet i det här fallet. 

6.2.4.4 Avgöranden där grunden inte ansetts tillämplig 

Så långt har det konstaterats att unionsrätten klart ger uttryck för att medlemsstaterna 

har rätt att motverka import av underskott genererade i verksamheter utanför den 

medlemsstatens skattejurisdiktion. FSK:s föreslagna begränsning i 

utjämningsmöjligheten av finansnetton förhindrar import av negativa finansnetton 

genererade i verksamheter vilka inte är föremål för beskattning i Sverige. Ovan har 

några karaktäristiska skillnader identifierats mellan negativa finansnetton och 

underskott. Frågan om dessa skillnader kan påverka möjligheten att rättfärdiga 

inskränkningen i utjämningsmöjligheten med hjälp av fördelningen av beskattnings-

rätten. För att avgöra det ska först några mål där domstolen inte accepterat grunden 

analyseras.  

          I målet Rewe Zentralfinanz238 prövade EUD huruvida tyska regler kunde 

rättfärdigas enligt fördelningen av beskattningsrätten. Reglerna innebar att tyska 

moderbolag inte fick göra avdrag för värdeminskningen vid nedskrivning av värdet på 

andelar i utländska dotterbolag. Domstolen accepterade inte rättfärdigande-grunden 

                                                      
238 Mål C-347/04 Rewe Zentralfinanz. 
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med motiveringen att ”En skillnad i den skattemässiga behandlingen mellan de i landet 

hemmahörande moderbolagen, som baseras på huruvida de har dotterbolag i utlandet 

eller ej, kan emellertid inte motiveras enbart av den omständigheten att de har valt att 

bedriva ekonomisk verksamhet i en annan medlemsstat där den berörda staten inte kan 

utöva sina beskattningsbefogenheter.”239 Någon större ledning än så ger inte 

domskälen till varför grunden inte kunde rättfärdiga de tyska reglerna. I 

generaladvokatens förslag till avgörande finns en ledtråd till vad domstolen baserade 

sin uppfattning på. Generaladvokaten menade att den tyska regeringen missuppfattat 

det symmetribaserade argumentet i Marks & Spencer att vinster och förluster ska 

behandlas inom ramen för samma skattesystem. Den tyska regeringen menade att 

regleringen syftade till att upprätthålla symmetrin i beskattningen eftersom att 

värdeminskningen på moderbolagets andelar i dotterbolaget hade samband med 

dotterbolagets verksamhet vilken inte var skattepliktig i Tyskland. Generaladvokaten 

medger visserligen att det finns ett sådant ekonomiskt samband mellan de kostnader 

det tyska moderbolaget haft och det utländska dotterbolagets vinst.240 Det förhållandet 

räckte emellertid inte för att värdeminskningen skulle anses vara förluster utanför det 

tyska skattesystemet. Med hänvisning till målet Bosal Holding avfärdade 

generaladvokaten ett sådant långtgående synsätt på symmetriargumentet i Marks & 

Spencer med att det skulle inverka alltför negativt på den fria rörligheten.241. Ett 

ytterligare intressant uttalande från EUD i målet, som belyser när domstolen anser att 

en förlust i skattemässigt hänseende kan kopplas till moderbolagets hemviststats 

skattesystem, gör domstolen i anslutning till att risken för att förluster utnyttjas dubbelt 

behandlas. EUD påpekar med anledning av det att ”De förluster som är i fråga i målet 

vid den nationella domstolen har åsamkats moderbolaget genom att värdet på dess 

andelar i de utländska dotterbolagen har gått ned. Dessa förluster i form av 

nedskrivningar av det lägre delvärdet på andelarna beaktas endast vad gäller 

moderbolaget och är på det skattemässiga planet föremål för en annan behandling än 

den som gäller avseende förluster som dotterbolagen själva redovisar. Ett sådant 

avskilt beaktande av å enda sidan de förluster som uppstått hos dotterbolagen själva 

och, å andra sidan, de förluster som moderbolaget redovisar skulle aldrig kunna 

klassificeras som dubbla avdrag för en och samma förlust.”.242  

                                                      
239 Se punkten 43 i domen. 
240 Se punkten 27 – 30 i generaladvokat M. Poiares Maduros förslag till avgörande. 
241 Se punkten 30 i generaladvokat M. Poiares Maduros förslag till avgörande. 
242 Se punkten 46 – 48 i domen. 
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Mot bakgrund av EUD:s avgörande i Rewe och Marks & Spencer kan så långt 

konstateras att domstolen fäster avgörande vikt vid karaktären på den kostnad som 

ligger till grund för ett avdrag vid bestämmandet av om det symmetribaserade 

argumentet ska vara giltigt vid tillämpningen av fördelningen av beskattningsrätten. 

Det räcker inte att en kostnad i ett bolag i ekonomiskt hänseende kan sägas vara kopplat 

till intjänande av för bolaget icke-skattepliktiga inkomster i verksamheter i utlandet 

för att symmetriargumentet ska anses tillämpligt. I domstolens avgöranden Deutsche 

Shell243 och Argenta Spaarbank244 kan ytterligare ledning hämtas för när karaktären 

på en kostnad/förlust gör att det kan användas som argument för att fördelningen av 

beskattningsrätten äventyras om kostnaden/förlusten inte behandlas symmetriskt inom 

ramen för ett och samma skattesystem.  

          Omständigheterna i Deutsche Shell var att ett bolag med hemvist i Tyskland 

bedrev verksamhet i Italien genom ett fast driftställe. När det tyska bolaget senare 

avvecklade verksamheten i det fasta driftstället uppstod en valutakursförlust i det tyska 

bolaget. Det insatskapital som det tyska bolaget tillfört det italienska fasta driftstället 

hade vid avvecklingen sjunkit i värde på grund av att den italienska valutan (liran) 

fallit i värde i förhållande till den tyska (D-marken). Det tyska bolaget yrkade avdrag 

för valutakursförlusten i bolagets skatterättsliga hemviststat Tyskland. I Italien gick 

det naturligtvis inte att dra av valutakursförlusten eftersom att det inte uppstått någon 

sådan förlust i den beskattningsbara valutan i Italien. Enligt intern tysk rätt var 

inkomster från fasta driftställen skattepliktiga i Tyskland men dessa var enligt 

skatteavtalet med Italien undantagna (exempt) från beskattning i Tyskland. Enligt tysk 

rätt erhölls inte avdrag för kostnader som inte hade ett direkt samband med 

skattepliktiga inkomster i Tyskland. Tyskland vägrade därför avdrag för förlusten och 

ansåg med hänsyn till omständigheterna inte att bolaget lidit någon verklig ekonomisk 

skada. EUD fann att den tyska regleringen utgjorde ett hinder mot etableringsfriheten 

och prövade därefter eventuella rättfärdigandegrunder.  

          Den tyska regeringen framförde bland annat fördelningen av beskattningsrätten 

som rättfärdigandegrund.245 Vid prövningen av den grunden erinrade EUD att 

medlemsstaternas rätt att bestämma kriterierna för vilka inkomster som ska beskattas 

också medför att en medlemsstat inte kan anses vara skyldig att beakta ett underskott 

                                                      
243 Mål C‑293/06 Deutsche Shell. 
244 Mål C-350/11 Argenta Spaarbank. 
245 Se punkten 33 i domen. 
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i ett utländskt fast driftställe, bara för att staten i vilket det fasta driftstället är beläget 

inte beaktar det underskottet.246 Med det sagt fortsätter domstolen sitt resonemang och 

menar att valutakursförluster ”… avser en särskild rörelserelaterad omständighet som 

endast den tyska skattemyndigheten har möjlighet att beakta…[och att] det inte [kan] 

tillåtas att en medlemsstat utesluter att valutakursförluster beaktas vid fastställandet av 

beskattningsunderlaget för den huvudsakliga etableringen, vilka till sin art är sådana 

att de aldrig kan drabba det fasta driftstället.”.247 Av den anledningen ansåg EUD att 

den tyska lagstiftningen inte kunde rättfärdigas. Precis som i Rewe zentralfinanz var 

det alltså kostnadens karaktär (art) som medförde att hemviststaten blev skyldig att 

beakta den inom ramen för sitt skattesystem.  

          I Argenta Spaarbank248 behandlades belgiska regler som medgav bolag ett så 

kallat NID-avdrag. Reglerna innebar att företag, i syfte att likställa behandlingen av 

lånat och eget kapital, medgavs avdrag för en fiktiv ränta på riskkapital. Avdraget 

baserades på förhållandet mellan det egna kapitalet och skulder. Argenta hade sitt säte 

i Belgien och ville, vid beräkningen av NID-avdraget, räkna med tillgångarna och 

skulderna i bolagets fasta driftställe i Nederländerna. Den belgiska skattemyndigheten 

nekade bolaget detta eftersom att det fasta driftstället enligt skatteavtalet med 

Nederländerna inte beskattades (exempt) i Belgien och NID-reglerna förutsatte 

skattskyldighet i Belgien för att tillämpas. Domstolen ansåg att detta utgjorde ett 

hinder i strid med etableringsfriheten eftersom att tillgångarna i ett fast driftställe i 

Belgien räknades med vid bestämmandet av NID-avdraget i ett bolag hemmahörandes 

i Belgien. Domstolen prövade därefter om reglerna kunde rättfärdigas enligt 

fördelningen av beskattningsrätten. Härvid anförde EUD att om Belgien skulle bevilja 

skattefördelen (NID-avdraget) så skulle det inte äventyra vare sig Belgiens eller 

Nederländernas rätt att beskatta inkomster hänförliga till verksamheter inom deras 

territorium och vidare att det inte skulle leda till att inkomst som normalt får beskattas 

i den ena av medlemsstaterna flyttas till den andra staten.249 Anledningen till den 

slutsatsen framgår inte helt tydligt av domskälen. Den belgiska regeringen hävdade att 

fördelningen av beskattningsrätten skulle brytas om räntor på lån hänförliga till det 

fasta driftstället endast fick beaktas i Nederländerna medan riskkapitalavdraget, som 

skulle jämställa behandlingen av eget och lånat kapital, i Belgien skulle baseras även 

                                                      
246 Se punkten 41 – 42 i domen. 
247 Se punkten 44 i domen. 
248 Mål C-350/11 Argenta Spaarbank. 
249 Se punkten 55 i domen. 
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på det egna kapitalet hänförligt till det fasta driftstället.250 EUD påpekade att NID-

avdraget beräknades enligt en schablon baserat på företagets egna kapital och inte 

proportionellt i förhållande den skattepliktiga vinst som genererats av dess tillgångar. 

Därmed kunde det inte hävdas att den fördelning av beskattningsrätten som 

skatteavtalet mellan Nederländerna uppställer äventyras om Belgien medger att 

riskkapitalavdraget beräknas även på tillgångarna i det nederländska fasta driftstället.  

          Anledningen till att EUD avfärdade det symmetribaserade argumentet i målet är 

intressant vid en jämförelse med domstolens resonemang Rewe Zentralfinanz, Bosal 

Holding och Deutsche Shell. I de målen har det konstaterats att domstolen fäste 

avgörande vikt vid kostnadens karaktär. I Argenta Spaarbank är det istället, till synes, 

avdragets karaktär som fäller avgörandet. Ytterligare stöd för det går att finna i 

generaladvokaten Mengozzis förslag till avgörande då denne resonerar kring varför 

avdraget ska hänföras till Belgiens skattesystem. Generaladvokaten påpekar att 

riskkapitalavdraget är ett avdrag sui generis (av eget unikt slag) vilket ensidigt beviljas 

av Belgien och att det baseras på en fiktiv kostnad.251 Det förhållandet verkar, till 

synes, vara avgörande för generaladvokatens slutsats att fördelningen av 

beskattningsrätten inte äventyras om Belgien tvingas acceptera att NID-avdraget 

beräknas baserat på riskkapitalet hänförligt till utländska fasta driftställen.  

          Sammanfattningsvis kan följande sägas om de ovan nämnda målen där EUD 

inte ansett fördelningen av beskattningsrätten vara tillämplig: 

- Grunden får inte användas i syfte att systematiskt neka ett bolag 

hemmahörandes i en stat skattemässiga fördelar bara för att detta bedriver 

verksamhet i ett annat medlemsland vilket inte genererar skattepliktiga 

inkomster i den förstnämnda staten. 

- Gemensamt för de fall där grunden inte ansetts tillämplig är att antingen 

kostnadens karaktär medfört att den bara varit möjlig att beakta i 

ursprungsstaten (Rewe Zentralfinanz, Bosal Holding, och Deutsche Shell) eller 

att avdragets karaktär (Argenta Spaarbank) medfört att bara ursprungsstatens 

haft möjlighet att beakta avdraget.  

- När kostnaderna/avdragen haft en sådan karaktär har även det 

symmetribaserade argumentet i fördelningen av beskattningsrätten – att 

behandla vinster och förluster inom ett och samma skattesystem – brustit.  

                                                      
250 Se punkten 56 i domen. 
251 Generaladvokatens förslag till avgörande, punkten 65. 
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6.2.4.5 Skillnadernas betydelse för möjligheten till rättfärdigande 

Så långt har det framkommit att inskränkningen i utjämningsmöjligheten kan jämföras 

med de nationellt hindrande bestämmelser som EUD prövat i mål om 

resultatutjämning. Det finns emellertid karaktäristiska skillnader mellan import av 

utländska negativa finansnetton och import av utländska underskott. Nedan ska 

analyseras om dessa skillnader, mot bakgrund av de mål där EUD inte accepterat 

fördelningen av beskattningsrätten, kan ha någon betydelse för möjligheten att 

rättfärdiga inskränkningen i utjämningsmöjligheten. I de mål där domstolen inte 

accepterat grunden har detta, till synes, berott på att antingen kostnadens eller 

avdragets karaktär medfört en brist i symmetriargumentet. Det måste således utredas 

vad i kostnadens/avdragets karaktär som medför att det antingen är att hänföra till ett 

och samma skattesystem och det symmetribaserade argumentet av den anledningen 

kan anförs, eller att det inte är att hänföra till ett och samma skattesystem vilket medför 

att det symmetribaserade argumentet förfelas  

          Johansson har framfört en tolkning av varför EUD ansåg att det 

symmetribaserade argumentet inte höll i Deutsche Shell, Bosal Holding och Keller 

Holding. Precis som noterats i avsnitt 6.2.3.1 menar han att domstolen helt enkelt 

allokerade (hänförde) kostnaderna som var ifråga i målen till ägandet i bolagen 

etablerade i ursprungsstaterna. Av den anledning allokerades även kostnaderna till 

ursprungsstaternas skattesystem varför det inte medförde något brott mot symmetrin 

att medge avdrag för dessa där.252 Detta då vinster i dessa bolag även beskattas i de 

nyss nämnda staterna. Det går även att betrakta anledningen till EUD:s slutsats 

angående symmetriargumentet i Argenta Spaarbank på samma sätt. Detta framgår 

emellertid inte tydligt av domstolens domskäl men i generaladvokaten Mengozzis 

förslag till avgörande i målet anför denne angående NID-avdraget att kostnaden för 

det ”… bärs inte… av det belgiska bolaget utan av dess aktieägare.”.253 

Generaladvokaten gör här en tydlig allokering av kostnaden till ägarskapet i företaget 

och inte till verksamheten. Vad som dock ska beaktas här är att om EUD verkligen 

allokerade kostnaderna i målen till vissa skattejurisdiktioner så ligger det en 

motsägelse, liknande den i Marks & Spencer vad gäller slutliga förluster, i att å ena 

sidan hävda medlemsstaternas frihet att fastställa vilka inkomster som är hänförliga till 

ett visst skattskyldigt subjekt, och å andra sidan just hänföra (allokera) olika kostnader 

                                                      
252 Johansson, Valutakursförluster…, s. 388 – 399 och 391.  
253 Se punkten 65 i generaladvokat Mengozzis förslag till avgörande i Argeenta Spaarbank. 
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till en viss skattejurisdiktion. Detta trots de i målen berörda regeringarnas uppenbart 

motsatta åsikt och det, givet dess korrekthet, symmetribrott EUD:s allokeringar i så 

fall ger upphov till.   

          Om Johanssons tolkning appliceras på den föreslagna inskränkningen i 

utjämningsmöjligheten måste det utrönas om ett negativt finansnetto i ett utländskt 

dotterbolag skulle kunna tänkas allokeras till ägandet i ett svenskt moderbolag. Vid en 

första anblick låter sig en sådan allokering svårligen göras. Ett negativt finansnetto i 

ett utländskt dotterbolag motsvaras i regel av reella kostnader i bolagets löpande 

verksamhet och redovisas i etableringsstaten. Bilden kompliceras dock betydligt om 

den i avsnitt 6.2.4.2 beskrivna bristen i symmetriargumentet beaktas vid fastställandet 

av det negativa finansnettots karaktär betraktad utifrån utjämningsmöjlighetens syfte. 

Utjämningsmöjligheten kan inte sägas syfta till att fullt ut bibehålla symmetrin i 

behandlingen av underskott och överskott eftersom det utgör ett skattemässigt 

gynnande utöver möjligheten att erhålla finansieringsavdraget, vilket är det 

symmetriskapande instrumentet i det här fallet. Avdrag för negativa finansnetton kan 

alltså erhållas i utländska dotterbolag men troligtvis inte för det syftet som uppbärs av 

att de kan dras av inom koncerner i Sverige. Det gör att avdragsrätten för negativa 

finansnetton inom koncerner kan sägas, enligt EUD:s resonemang i Deutsche Shell, 

vara en sådan särskild rörelserelaterad omständighet som bara den svenska 

skattemyndigheten har möjlighet att beakta vilket till sin art är sådan att den aldrig kan 

drabba ett utländskt dotterbolag.254  Om utjämningsmöjligheten inte kan sägas syfta 

till att skapa symmetri i beskattningen av företag måste syftet vara något annat. I 

kommitténs betänkande anges att syftet med avdraget för negativa finansnetton är att 

likställa verksamheter bedrivna i koncernform genom flera bolag med verksamheter 

bedrivna i ett bolag.  

          För att finna det bakomliggande syftet till varför negativa finansnetton får 

utjämnas inom koncerner måste det underliggande syftet till varför (inom ett enda 

företag) avdragsrätt medges för finansiella kostnader upp till att de motsvaras 

finansiella intäkter. Enligt kommitténs förslag är det att undvika kedjebeskattning av 

finansiella kostnader inom koncerner.255 Merkostnaden för kedjebeskattning inom 

koncerner skulle typiskt sett kunna sägas vara en kostnad som får bäras av aktieägarna 

och inte bolaget i dess löpande verksamhet. Sådana kostnader skulle alltså teoretiskt 

                                                      
254 Mål C‑293/06 Deutsche Shell, punkten 44. 
255 SOU 2014:40, s. 61 – 62.  
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kunna lokaliseras till de risker ett ägande i ett svenskt moderbolag medför vid 

etablering av ett utländskt dotterbolag. Därmed skulle det även kunna hävdas att det 

inte föreligger något symmetribrott i att beakta utländska negativa finansnetton och att 

fördelningen av beskattningsrätten inte skulle äventyras om Sverige beaktade sådana. 

6.2.4.5 Avslutande kommentarer 

För egen del anser jag att inskränkningen i utjämningsmöjligheten mycket väl kan 

jämföras med de nationellt hindrande bestämmelser som EUD prövat i mål om 

resultatutjämning. Det bygger på uppfattningen att underskott och negativa 

finansnetton till sin karaktär är lika eftersom de grundar sig på faktiska kostnader i 

rörelsen. I analogi med de utstakade delkomponenterna i Marks & Spencer kan det 

därmed hävdas att begränsningen i utjämningsmöjligheten uppfyller dessa och att 

regleringen kan rättfärdigas enligt fördelningen av beskattningsrätten. Det finns 

emellertid karaktäristiska skillnader mellan import av utländska underskott och import 

av utländska negativa finansnetton. Dessa skillnader medför, mot bakgrund av några 

avgöranden i EUD där fördelningen av beskattningsrätten inte accepterats, att vissa 

frågetecken kan uppställas kring grundens tillämplighet i FSK:s förslag. Min slutsats 

är att EUD:s domskäl i de mål där grunden åberopats inte tillräckligt tydligt preciserar 

vad som är karaktäristiskt för de unionsrättsligt hindrande avdragsförbud vilka kan, 

respektive inte kan, rättfärdigas av grunden. Eftersom att ett negativt finansnetto 

varken klart kan jämföras med underskott eller med de kostnader/avdrag som varit 

föremål för behandling i domstolen vid tillämpningen av fördelningen av 

beskattningsrätten, så får det anses som oklart om fördelningen av beskattningsrätten 

kan rättfärdiga inskränkningen i utjämningsmöjligheten. 

6.2.5 Risken att förluster beaktas två gånger  

Denna rättfärdigandegrund ansågs, bedömd tillsammans med fördelningen av 

beskattningsrätten och risken för skatteundandragande, kunna rättfärdiga de nationellt 

hindrande bestämmelserna om förlustutjämning i gränsöverskridande situationer i 

Marks & Spencer och i Lidl Belgium enbart tillsammans med fördelningen av 

beskattningsrätten. Grunden har hittills inte tillämpats som ensam rättfärdigande-

grund256 vilket inte är heller är aktuellt här då FSK menar att grunden ska tillämpas 

tillsammans med fördelningen av beskattningsrätten. Precis som påpekats angående 

fördelningen av beskattningsrätten så torde risken för dubbelt utnyttjande av förluster 

                                                      
256 Ståhl m.fl., s.166. 
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bara kunna vägas in som en förstärkande faktor i domstolens rättfärdigandebedömning 

om fördelningen av beskattningsrätten verkligen är tillämplig. Anser domstolen istället 

att avdraget för negativt finansnetto är av sådan karaktär att det ska lokaliseras till det 

svenska skattesystemet finns ingen risk att kostnaden utnyttjas dubbelt. Detta beroende 

på att avdraget då anses tjäna helt andra syften än det eventuella avdrag för de 

kostnader som motsvarar det negativa finansnettot i utlandet.257 

                       

6.3 Proportionalitetsprövning 
I det fallet inskränkningen i utjämningsmöjligheten skulle kunna motiveras med 

hänsyn till de ovan nämna rättfärdigandegrunderna framgår det enligt EUD:s praxis 

att en prövning ska göras huruvida reglerna går utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå de syften som eftersträvas.258 I Marks & Spencer ansåg EUD att de brittiska 

reglerna kunde rättfärdigas och att tillämpningen av dessa var proportionerlig utom i 

sådana fall där förlusten i ett utländskt dotterbolag är slutlig. En sådan förlust anses 

slutlig om det utländska bolaget uttömt möjligheten att kvitta förlusten i sin hemviststat 

och det inte finns någon möjlighet att rulla underskotten vidare till kommande 

beskattningsår.259 Kommittén hänvisar till just avgörandet i Marks & Spencer och 

påpekar att den föreslagna avdragsrätten inte avser slutliga förluster utan finansiella 

kostnader och att det genom reglerna om koncernavdrag i 35a kap. IL finns en 

möjlighet i Sverige till avdrag för slutliga förluster.260  

          FSK har visserligen rätt i påståendet att förslaget inte rör avdragsrätten för 

slutliga förluster (och inte heller förluster i allmänhet) utan avdrag för finansiella 

kostnader. Inte desto mindre måste reglerna vara proportionerliga i förhållande till sitt 

syfte. Negativa finansnetton skulle kunna liknas vid slutliga förluster i det fallet att den 

stat där ett utländskt bolag är beläget inte medger sådana avdrag. Oavsett giltigheten 

av en sådan analogi har EUD i två senare avgöranden begränsat räckvidden av 

utgången i Marks & Spencer. I både Krankenheim261 och senare i K.262 fastslog 

nämligen domstolen att en medlemsstat ”… inte är skyldig att för tillämpningen av sin 

egen skattelagstiftning beakta de eventuellt oförmånliga följderna av särdragen i en 

                                                      
257 Se mål C‑347/04, Rewe Zentralfinanz, punkterna 46 – 48 för en liknande bedömning. 
258 Se exempelvis målen C-446/03 Marks & Spencer och C-322/11 K. 
259 Se punkten 55 i domen. 
260 SOU 2014:40, s. 189. 
261 Mål C- 157/07 Krankenheim, p. 50. 
262 Mål C-322/11 K. 
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annan medlemsstats lagstiftning”263. Målet K. gällde en person med skatterättslig 

hemvist i Finland som gjorde förlust vid avyttring av en fastighet i Frankrike. Den 

finska skattemyndigheten nekade avdrag för förlusten mot inkomster som beskattades 

i Finland. Den skattskyldige argumenterade för att detta var oproportionerligt eftersom 

att denne inte kunde erhålla något avdrag för förlusten i Frankrike. Detta berodde 

emellertid på att fransk skattelagstiftning inte i något fall medgav avdrag för sådana 

förluster. EUD menade att detta var just ett sådant särdrag i Frankrikes 

skattelagstiftning som Finland inte kan tvingas ansvara för. Slutsatsen av K-målet är 

att domstolen begränsat doktrinen om slutliga förluster till att inte vara tillämplig i det 

fallet då medlemsstaten där förlusten uppstått överhuvudtaget inte medger något dylikt 

avdrag.264    

          För inskränkningen i utjämningsmöjligheten innebär det å ena sidan att om den 

medlemsstat där ett utländskt dotterbolag är beläget inte medger avdrag för negativt 

finansnetto (eller för de kostnader som motsvarar det negativa finansnettot) så är nyss 

nämnda inskränkning proportionerlig. Å andra sidan, om det utländska dotterbolaget 

får rulla sådana kostnader framåt har de inte uttömt möjligheterna att använda 

kostnaderna vilket gör att de inte kan göras gällande i Sverige. I det fallet det negativa 

finansnettot är en del i ett slutligt underskott hos det utländska bolaget kan avdrag för 

det erhållas enligt de svenska koncernavdragsreglerna i 35a kap. IL.  

          Oavsett bedömningen av om finansnetton kan anses vara slutliga förluster 

kvarstår att pröva om den av kommittén föreslagna inskränkningen verkligen är 

nödvändig för att uppnå syftet med lagstiftningen. Med andra ord om det för den 

enskilde finns andra mindre ingripande åtgärder att tillgå för att uppnå syftet.265 Vid 

exempelvis proportionalitetsbedömning i X-holding argumenterade kommissionen 

och bolaget (X-holding) för att det vore en mindre ingripande åtgärd att tillåta så kallad 

temporär förlustutjämning.266 Ett sådant system tillämpades redan i Nederländerna vad 

gäller underskott i utländska fasta driftställen och går ut på att avdrag för underskott 

medges i hemviststaten Nederländerna under förutsättning att senare vinster i den 

utländska verksamheten återförs till beskattning i Nederländerna. EUD avfärdade 

emellertid argumentet med en hänvisning till att utländska filialer och utländska 

dotterbolag inte befinner sig i jämförbara situationer när det kommer till den 

                                                      
263 Se punkten 79 i domen. 
264 Se Lang, Has the case law of… och Tabrisi, s. 425 för liknande slutsatser. 
265 Vascegas & van Thiel, s. 126. 
266 Se punkten 35 i domen. 
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välavvägda fördelningen av beskattningsrätten. Vascegas och van Thiel har emellertid 

påpekat att jämförbarhetsbedömningar i samband med rättfärdigandegrunder och 

proportionalitetsbedömningar är logiskt inkonsekvent när sådana bedömningar redan 

gjorts i ett tidigare stadie av domstolen i diskrimineringsbedömningen.267  

          Följande kan sammanfattningsvis konstateras vad gäller en eventuell 

proportionalitetsbedömning i diskrimineringsanalysen av inskränkning i utjämnings-

möjligheten inom koncerner. 

- Att doktrinen om slutliga förluster mot bakgrund av EUD:s avgöranden i 

Krankenheim och K. begränsas i så stor omfattning att utländska negativa 

finansnetton aldrig torde kunna karakterisar som sådana.  

- Trots det måste inskränkningen vara proportionerlig i den bemärkelsen att inga 

mindre ingripande åtgärder för det enskilda rättssubjekt som drabbas av den 

finns att tillgå. Idén om temporär förlustutjämning av negativa finansnetton 

framstår som en möjlig sådan mindre ingripande åtgärd. Visserligen avfärdade 

EUD det argumentet i X-holding men domstolens argumentation i den delen 

framstår som föga övertygande. 

                  

6.4 Sammanfattning 
Ovan har prövats hur den föreslagna inskränkningen i utjämningsmöjligheten skulle 

stå sig vid en diskrimineringsprövning i EUD. Det har konstaterats att inskränkningen 

utgör ett hinder för etableringsfriheten. FSK har sökt rättfärdiga reglerna i enlighet 

med rule of reason-doktrinen genom påståendet att reglerna är i enlighet med den 

skatterättsliga territorialitetsprincipen att och att de syftar till att säkerställa 

fördelningen av beskattningsrätten. Kommittén menar även att bestämmelsen syftar 

till att förhindra att förluster beaktas två gånger. Den exakta innebörden av 

territorialitetsprincipen och den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten i 

EUD:s praxis får för närvarande anses som oklar. Några slutsatser har ändå destillerats 

fram angående rättfärdigandegrundernas tillämplighet.   

          Den skatterättsliga territorialitetsprincipen har införlivats som en delkomponent 

i fördelningen av beskattningsrätten. Mot bakgrund av Marks & Spencer är det inte 

tillräckligt för rättfärdigande enligt den senare grunden att nationell lagstiftning kan 

anses syfta till att säkerställa den förstnämnda. Det måste även konstateras att 

                                                      
267 Vascegas & van Thiel, s. 127 -132.  
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lagstiftningen verkligen uppfyller syftet att säkerställa fördelningen av 

beskattningsrätten. Två andra viktiga delkomponenter i grunden är att EUD 

respekterar att staterna har ett behov av att upprätthålla symmetrin i beskattningen, i 

bemärkelsen att inom ramen för ett och samma skattesystem behandla vinster och 

förluster. Om denna symmetri bryts kan det leda till att bolagen ges rätt att välja i 

vilken skattejurisdiktion deras förluster ska beaktas vilket allvarligt skulle kunna 

äventyra fördelningen av beskattningsrätten. Huruvida inskränkningen i utjämnings-

möjligheten verkligen bygger på symmetri i det avseendet domstolen kräver för att 

grunden ska bli tillämplig får anses som oklart. Vad slutligen gäller risken för att 

förluster beaktas dubbelt är slutsatsen rörande det negativa finansnettots karaktär 

(vilken måste fastslås för att avgöra om symmetriargumentet håller) avgörande för 

grundens tillämplighet i kombination med fördelningen av beskattningsrätten. 

Grunden har aldrig accepterats fristående, utan att kombineras med andra 

rättfärdigandegrunder, i domstolens praxis. 

          I det fallet att inskränkningen skulle anses rättfärdigad enligt EUD så kvarstår 

att bedöma om reglerna är proportionerliga. Den i Marks & Spencer utstakade 

doktrinen om slutliga förluster har begränsats i sådan avsevärd omfattning i senare 

avgöranden att negativa finansnetton inte kan anses vara sådana. Kommittén har dock 

inte utrett om några andra mindre ingripande åtgärder för den enskilde finns att tillgå 

än den föreslagna inskränkningen. 
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7 Valutakursförluster  

 

Den här delen är relevant både för huvudförslaget och det alternativa förslaget som 

FSK presenterat. I båda fallen kan nämligen ett negativt finansnetto komma att bli 

icke-avdragsgillt. Vid tillämpningen av huvudförslaget sker detta när ett företag 

uppvisar ett negativt finansnetto och detta finansnetto inte kan kvittas mot ett positivt 

finansnetto inom samma koncern. I det alternativa förslaget kan det ske när ett företag 

inte uppvisar ett positivt resultat (EBIT) samtidigt som det har ett negativt finansnetto 

vilket inte kan kvittas mot ett koncernföretags positiva finansnetto.  

 

7.1 Bakgrund 
I avsnitt 3.3 har det påtalats att valutakursförluster enligt FSK i vissa fall utgör en 

finansiell kostnad och därmed ska ingå i beräkningen av finansnettot. Det innebär att 

valutakursförluster endast kan bli avdragsgilla i den mån de motsvaras av finansiella 

intäkter. Vilka kostnader i ett företags verksamhet som kommittén anser ska 

klassificeras som valutakursförluster står inte helt klart. Å ena sidan gör kommittén ett 

generellt uttalande om att kostnader som beror på valutakursförändringar på finansiella 

instrument ska utgöra en finansiell kostnad.268 Å andra sida anges i en annan del av 

förslaget att till kostnad för kredit (vilka som huvudregel betraktas som finansiella 

kostnader) hänförs även sådana valutakursförluster som är ekvivalenta med 

räntebetalningar.269 Hur det än förhåller sig med den saken så ligger det utanför den 

här undersökningens ram att utreda exakt vilka kostnader hänförliga till 

valutakursförluster som FSK avser klassificera som finansiella kostnader. Det kan i 

vart fall konstateras att om en valutakursförlust anses utgöra en finansiell kostnad i ett 

företag kan det medföra att kostnaden inte blir avdragsgill i den mån inga finansiella 

intäkter finns att kvitta den mot. Om en valutakursförlust däremot inte anses utgöra en 

finansiell kostnad faller den in under huvudregeln i 16 kap. 1 § IL och utgör en 

avdragsgill kostnad i rörelsen. 

 

                                                      
268 SOU 2014:40, s. 207. 
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7.2 Diskrimineringsanalys 

7.2.1 Gränsöverskridande karaktär och tillämplig fördragsfrihet 

Kommittén är av uppfattningen att ”Eftersom transaktioner i annan valuta än i 

redovisningsvalutan innebär en gränsöverskridande handling ska beskattningsregler 

som rör valutakursförluster utformas så att de är förenliga med EU-rätten.”.270 Den 

skattemässiga behandlingen av valutakursförluster påverkar alltså gränsöverskridande 

situationer vilket medför att reglerna måste vara i överenstämmelse med EU-rätten. 

FSK baserar ställningstagandet på EUD:s avgörande i Deutsche Shell (se avsnitt 

6.2.4.4 för en utförlig redogörelse för omständigheterna i målet). Kommittén hänvisar 

även till en dom från HFD meddelad efter EUD:s avgörande i Deutsche Shell. 271 

Frågan i det målet gällde en fysisk person som tagit upp ett så kallat valutakorglån. 

Enligt de då gällande reglerna i 54 kap. IL medgavs avdrag endast upp till 70 % av 

värdet för valutakursförluster på ett sådant lån medan motsvarande valutakursvinster 

var fullt ut skattepliktiga. HFD ansåg att lån upptagna i en annan valuta än svenska 

kronor utgjorde en gränsöverskridande transaktion och den begränsade avdragsrätten 

för sådana lån ansågs utgöra en restriktion mot den fria rörligheten för kapital. Detta 

förhållande kunde inte rättfärdigas enligt HFD.  

          Mot bakgrund av de ovan nämnda målen från EUD respektive HFD framstår det 

som klart att valutakursförluster har en gränsöverskridande karaktär. Nationella 

bestämmelser som reglerar valutakursförluster måste därför vara förenliga med den 

fördragsstadgade fria rörligheten. 

          Tillämplig fördragsfrihet vad gäller valutakursförluster i kommitténs förslag är 

helt beroende av i vilken rättslig kontext dessa uppstår. Oavsett vilken fördragsstadgad 

fri rörlighet det kan tänkas röra sig om i det enskilda fallet så torde den principiella 

diskussionen nedan kunna tillämpas oberoende av om valutakursförlusten uppstår i en 

transaktion mellan till exempel ett svenskt moderbolag och ett utländskt dotterbolag 

(etableringsfriheten), eller då ett svenskt bolag upptar ett lån i svensk valuta för att 

sedan placera de lånade medlem hos ett utländskt bolag med vilket inget 

ägandeförhållande råder (den fria rörligheten för kapital). Stöd för det går för det första 

att finna i den höga grad av konvergens (överenstämmelse i tillämpningen) det råder 

mellan fördragsfriheterna samt det faktumet att HFD i det ovan nämnda målet 

                                                      
270 SOU 2014:40, s. 215. 
271 RÅ 2009 ref. 33. 
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tillämpade den fria rörligheten för kapital och att det i Deutsche Shell var fråga om 

etableringsfriheten.272  

  

7.2.2 Hinder och jämförbarhet 

I nästa steg i FSK:s diskrimineringsanalys argumenteras för att reglerna inte utgör ett 

hinder. Detta trots att EUD i Deutsche Shell ansåg att de tyska reglerna som begränsade 

avdragsrätten för valutakursförluster utgjorde just ett hinder. Anledningen till att 

kommittén gör en annan bedömning i hindersprövningen avseende det föreslagna 

avdragsförbudet för (vissa) valutakursförluster framgår av följande uttalande i 

betänkandet: ”Förlusten av rätt till avdrag [I målet Deutsche Shell] för 

valutakursförlusten var direkt sammankopplad med den gränsöverskridande 

aktiviteten där en motsvarande förlust hade varit fullt ut avdragsgill om den uppstått i 

den tyska delen av verksamheten. Systematiken med ett avdragsförbud för negativt 

finansnetto innebär dock inte att valutakursförluster, som till sitt verkningssätt 

ekonomiskt är ekvivalenta med räntekostnader, vid beskattningen behandlas på annat 

sätt än finansiella kostnader av annat slag. Själva avdragsbegränsningen för de 

valutakursförluster som utgör finansiella kostnader saknar därmed samband med den 

gränsöverskridande handlingen och är i stället avhängigt av en självständig prövning 

av om förlusten utgör en finansiell kostnad eller inte.”273 Det FSK verkar mena är att 

avdragsförbudet för valutakursförluster (finansiella kostnader) inte utgör ett hinder 

beroende på att reglerna är tillämpliga oavsett om det rör sig om finansiella kostnader 

uppkomna i rent inhemska transaktioner eller gränsöverskridande transaktioner. Med 

andra ord är reglerna likabehandlande och därmed föreligger ingen diskriminering. 

Den logiken bygger på att kommittén är av uppfattning att EUD resonerade på ett 

liknande sätt i Deutsche Shell – med den avgörande skillnaden att domstolen i det fallet 

bedömde att de tyska reglerna verkade olikbehandlande. Detta beroende på att en 

motsvarande förlust (till den aktuella gränsöverskridande valutakursförlusten i bolaget 

Deutsche Shell) i en rent inhemsk situation enligt de tyska reglerna hade varit 

avdragsgill. 

          Ovan har visats att FSK:s slutsats i diskrimineringsanalysen, för det första, är 

helt avhängig det jämförelseobjekt kommittén identifierar. För det andra är analogin 

                                                      
272 För en liknande slutsats se Dahlbergs skiljaktiga mening i SRN 2013-03-18 (dnr 119-11/D). 
273 SOU 2014:40, s. 217. 
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till EUD:s avgörande i Deutsche Shell beroende av att FSK tolkar domstolens 

avgörande som att utgången i det fallet berodde på att domstolen de facto identifierade 

ett relevant jämförelseobjekt i en rent inhemsk situation. Givet det korrekta i 

kommitténs antaganden angående ovanstående så framstår dess slutsats som rimlig. 

För att utreda riktigheten i det antagande krävs en närmare analys av EUD:s 

hindersprövning i Deutsche Shell. I det målet konstaterade domstolen inledningsvis: 

”Det skall erinras om att enligt fast rättspraxis skall varje åtgärd som innebär att 

utövandet av nämnda frihet [etableringsfriheten] förbjuds, hindras eller blir mindre 

attraktivt anses utgöra ett hinder”.274 Vidare menade EUD att ” … den 

skattelagstiftning som är i fråga i målet vid den nationella domstolen [… ökar…] den 

ekonomiska risken för ett bolag med hemvist i en medlemsstat som önskar bilda en 

enhet i en annan medlemsstat, när en annan valuta än den i ursprungsstaten används. I 

en sådan situation måste den huvudsakliga etableringen hantera inte bara de sedvanliga 

risker som är förenade med bildandet av en sådan enhet, utan även stå en ytterligare 

risk av skattemässig natur när den tillhandahåller enheten insats-kapital.”.275 På grund 

av det förhållandet ansåg EUD att de tyska reglerna utgjorde ett hinder. Det är svårt 

att av domskälen utläsa huruvida EUD företog en jämförelse och, om i så fall, på vilket 

sätt detta påverkade utgången i målet.   

7.2.2.1 C-686/13 X AB mot Skatteverket 

I litteraturen har det framförts flera tolkningar av varför EUD i Deutsche Shell kom 

fram till att de tyska reglerna utgjorde ett hinder. Johansson har framhållit tre möjliga 

tolkningar.276 Det ska först påpekas att Johansson framför tolkningarna vid en analys 

av hur EUD kan tänkas komma att avgöra ett överklagat förhandsbesked från SRN277, 

i vilket HFD begärt förhandsavgörande från EUD278. Johanssons analys görs till stor 

del med hjälp av målet Deutsche Shell och det är i samband därmed som de tre 

tolkningarna av målet framställs. För närvarande har målet, i väntan på avgörande, fått 

beteckningen C-686/13 X AB mot Skatteverket (nedan kallat X F/X) i domstolen. De 

frågeställningar som är föremål för prövning i det målet uppvisar stora principiella 

likheter med de EU-rättsliga betänkligheter som här framförs angående FSK:s förslag 

om behandling av valutakursförluster i gränsöverskridande situationer. Frågan i målet 

                                                      
274 Se punkten 28 i domen. 
275 Se punkten 30 i domen. 
276 Johansson, Valutakursförluster…, s. 396.  
277 SRN 2013-03-18 (dnr 119-11/D). 
278 HFD 2013-12-18 (Mål nr 2656-13). 
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gäller om avdrag för en valutakursförlust hänförlig till en avyttring av 

näringsbetingade andelar på grund av EU-rätten måste medges trots att själva 

avyttringen enligt 25 a kap. 3 § IL utgör en icke skattepliktig transaktion. Majoriteten 

i SRN ansåg att den svenska regleringen inte står i med EU-rätten trots likheterna med 

Deutsche Shell. Nämndens motivering var att ”I det här fallet [till skillnad från 

Deutsche Shell] kan valutakursförlusten inte dras av på grund av att kapitalvinster och 

kapitalförluster på näringsbetingade andelar inte beskattas enligt svensk intern rätt. De 

negativa effekter som kan uppkomma på grund av valutakursförändringar i ett fall som 

det aktuella kan därför inte sägas vara hänförligt till eller orsakat av det svenska 

skattesystemet.”. Motiveringen liknar den som FSK anför till försvar för att deras 

förslag i valutakursdelen inte står i strid med EU-rätten. Det framstår som logiskt med 

tanke på de stora likheter som föreligger mellan kommitténs förslag i den delen och 

den nuvarande svenska regleringen om valutakursförluster på näringsbetingade 

andelar. I båda förslagen är prövningen av huruvida en valutakursförlust är avdragsgill 

avhängig en självständig prövning av om förlusterna är hänförliga till kostnader som 

enligt svensk intern rätt inte är avdragsgilla. 

7.2.2.2 Tolkningarna av Deutsche Shell och betydelsen för FSK:s förslag 

Den första tolkningen av Deutsche Shell som Johansson framför utgår ifrån den som 

FSK, till synes, använder sig av. Det vill säga att EUD jämförde situationen hur 

valutakursförlusten behandlades i en gränsöverskridande situation med hur en förlust 

hanterades enligt vanliga tyska regler i en rent inhemsk situation. En sådan jämförelse 

resulterar i olikabehandling och därmed diskriminering med tolkningen att ”vanliga 

tyska regler” medgav avdrag för kostnader tyska bolag har i sin verksamhet (se avsnitt 

4.2.1 för förklaringar av den terminologi som här används vid hindersprövningen).  

Johansson menar att det inte alltid är en helt enkelt uppgift att i så fall fastställa vad 

som är ”vanliga” tillämpliga regler i en inhemsk situation.279 Med FSK:s förslag 

implementerat i svensk rätt skulle det kunna hävdas att sådana vanliga regler är de 

regler som kommittén föreslår ska gälla för finansiella kostnader i allmänhet. Det vill 

säga att de inte medges avdrag för i den mån de överstiger de finansiella intäkterna 

(det negativa finansnettot). I det fallet föreligger likabehandling och således ingen 

diskriminering. Vanliga regler skulle även kunna vara det allmänna stadgandet i 16 

kap. 1 § IL vilken även i fortsättningen, i det fallet kommitténs förslag genomförs, får 
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anses vara huvudregeln vad gäller avdragsrätt för bolags kostnader i verksamheten. I 

det fallet är den ”vanliga regeln” i inhemska situationer att utgifter för att förvärva och 

bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Ett sådant resonemang skulle leda till att 

valutakursförluster i kommitténs förslag anses olikabehandlade i gränsöverskridande 

situationer och att diskriminering således föreligger. 

          En andra möjlig tolkning av EUD:s hindersprövning i Deutsche Shell är att 

domstolen gjorde hindersprövningen utifrån den alternativa diskriminerings-

definitionen att olika fall behandlas lika.280 Ett sådant synsätt bygger på EUD:s 

uttalande i Deutsche Shell om att jämfört med inhemsk etablering, så ökar den 

ekonomiska risken för ett bolag som önskar etablera sig i utlandet när det landet 

tillämpar en annan valuta. I generaladvokat Sharpstons förslag till avgörande i målet 

framgår detta än tydligare då denne menar att: ”[… vid…] en sådan situation ökar de 

risker som ett bolag står inför när det vill inrätta en filial i en medlemsstat som har en 

annan valuta. Moderbolaget löper inte bara de vanliga riskerna som är förknippade 

med framgången för filialen, det står också i en sådan situation inför en förhöjd 

risknivå när det förser filialen med insatskapital.”.281 Den förhöjda risken vid en 

gränsöverskridande situation skulle således medföra att de tyska reglerna är 

diskriminerande då Tyskland vid utformandet av sitt skattesystem inte tagit nyss 

nämnda risk i beräknande. Den omnämnda förhöjda risken talar också för att en 

jämförelse faktiskt görs eftersom att en sådan måste ställas i relation till en normal 

risk. Den normala risken torde då föreligga vid en inhemsk etablering. Halsehner 

förhåller sig kritisk till en sådan tolkning och påpekar: “However, following this 

argument appears to be odd, as it would hold the home state responsible for the 

existence of different currencies, which can clearly only be seen as an irrelevant 

disparity.”282 Hur med Halsehners terminologi ”udda” ett sådant utfall än skulle kunna 

bli vad gäller avdragsförbud för valutakursförluster i vissa gränsöverskridande 

situationer, så kvarstår ändå faktumet att EUD kan ha resonerat med hjälp av den 

alternativa diskrimineringsdefinitionen i Deutsche Shell. I så fall borde domstolen inte 

heller tveka att använda samma definition vid en prövning av behandlingen av 

valutakursförluster i FSK:s förslag. Det skulle i så fall innebära att en jämförelse görs 

mellan det generella avdragsförbudet för negativa finansnetton och avdragsförbudet i 

                                                      
280 Johansson, Valutakursförluster, s. 398 och författarens hänvisning till Lang i fotnot 39. Se även 
Halsehner. 
281 Se punkten 43 i generaladvokat Sharpstons förslag till avgörande i Deutsche Shell. 
282 Halsehner. 
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det specifika fallet att ett negativt finansnetto inbegriper en valutakursförlust som inte 

blir avdragsgill. På grund av att den förhöjda risken för valutakursförluster bara 

uppstår i gränsöverskridande situationen är dessa två jämförda situationer inte lika 

(jämförbara) och det är därför diskriminerande att applicera samma regel 

(avdragsförbudet för negativt finansnetto) i båda fallen. För att konstatera 

diskriminering måste emellertid fastslås vilken annan svensk skatteregel som i så fall 

ska tillämpas. Med andra ord måste det, precis som vid tillämpningen av den andra 

diskrimineringsdefinitionen, identifieras vad som utgör den vanliga regeln i det 

svenska skattesystemet. Det innebär att samma jämförelse som ovan gjorts (enligt 

tolkningen att EUD i Deutsche Shell använde diskrimineringsdefinitionen lika fall 

behandlas olika) måste utföras även vid en tolkning baserad på att EUD använt sig av 

den här behandlade alternativa diskrimineringsdefinitionen. Det vill säga att om den 

vanliga regeln i det svenska skattesystemet anses vara nekat avdrag för negativt 

finansnetto medför det faktum att valutakursförluster inte är avdragsgilla ingen 

diskriminering (likabehandling föreligger). Om däremot exempelvis den allmänna 

avdragsrätten enligt 16 kap. 1 § IL anses vara den vanliga regeln föreligger däremot 

diskriminering (olikabehandling).   

             En uppenbar invändning mot de två ovanstående tolkningarna är att EUD inte 

företog någon implicit jämförelse i Deutsche Shell. Detta beroende på att 

valutakursförluster av naturliga skäl inte kan uppstå i en rent inhemsk situation. 

Därmed finns heller inget jämförelseobjekt i sådana situationer. Den tredje möjliga 

tolkningen utgår istället från att EUD inte gjorde någon diskrimineringsanalys (med 

en därtill hörande objektivt jämförbar situation) utan en så kallad restriktions-

analys.283 Det starkaste stödet för en sådan tolkning är att EUD inte uttryckte något 

faktiskt jämförelseobjekt utan nöjde sig med konstaterandet att den tyska regleringen 

utgjorde ett hinder mot etableringsfriheten.284 Ståhl m.fl. menar, i linje med 

ovanstående, att då den tyska skatteregeln endast kunde vara relevant i en gräns-

överskridande situation så var det inte möjligt att identifiera en jämförbar situation.285  

För FSK:s förslag får en restriktionsanalys i analogi med Deutsche Shell följande 

konsekvenser. Avdragsförbudet för valutakursförluster kan utgöra ett negativt 

finansnetto och uppstår endast i gränsöverskridande situationer. Därmed finns ingen 

                                                      
283 Johansson, Valutakursförluster, s. 400. 
284 Se punkterna 28 – 32 i domen. 
285 Ståhl m.fl., s. 105.  
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rent inhemsk objektiv jämförbar situation och diskriminering föreligger inte. 

Valutakursförluster och den förhöjda risken den skattskyldige löper i samband på 

grund av sådana uppstår emellertid endast i gränsöverskridande situationer. På så sätt 

verkar regeln hindrande, men inte diskriminerande, i förhållande till den fria 

rörligheten.  

7.2.2.3 Sammanfattning 

Så långt är konstaterat att FSK:s förslag medför att vissa valutakursförluster inte blir 

avdragsgilla om de inte motsvaras av finansiella intäkter. EUD:s avgörande i Deutsche 

Shell indikerar att ursprungsstaten, på grund av den fria rörligheten, kan tvingas beakta 

valutakursförluster. De tre tolkningarna som Johansson framfört av hur domstolen kan 

ha resonerat i hindersprövningen i Deutsche Shell kan alla appliceras på kommitténs 

förslag. Dessa kan utgöra stöd, respektive inte ge stöd, för att förslaget i 

valutakursdelen skulle bedömas som ett hinder vid en prövning i EUD. För det fallet 

att domstolen gör en renodlad restriktionsanalys torde kommitténs förslag i 

valutakursdelen utgöra ett hinder mot den fria rörligheten. I det fallet att EUD gör en 

jämförelse med en rent inhemsk situation (en diskrimineringsanalys) blir det 

avgörande för utfallet i prövningen vad domstolen anser vara normala svenska regler 

för avdrag. Det ska noteras i sammanhanget att Hellenius och Werkell var skiljaktiga 

i SRN:s förhandsbesked och ansåg att reglerna utgör ett fördragsstridigt hinder.286 

Johansson delar de skiljaktigas uppfattning och menar, baserat på dennes tre 

tolkningarna av EUD:s hindersprövning i Deutsche Shell (se ovan), att ”… 25 a:5 IL 

torde anses medföra ett hinder för skattskyldiga att utnyttja sina grundläggande friheter 

i X F/X.”287   

 

7.2.3 Rättfärdigande och proportionalitet 

I det fallet att EUD skulle finna att FSK:s förslag i valutakursdelen utgör ett EU-

rättsligt hinder ska det undersökas om reglerna kan rättfärdigas enligt rule of reason-

doktrinen. De rättfärdigandegrunder som ligger närmast till hands är skattesystemets 

inre sammanhang och fördelningen av beskattningsrätten. Även i fortsättningen 

kommer det i avsnitt 4.4.2.2 behandlade förhandsavgörandet från SRN samt Johansson 

artikel i frågan att refereras till. Detta beroende på den nära koppling som finns mellan 

                                                      
286 Se de skiljaktiga meningarna i SRN:s förhandsbesked 2013-03-18 (dnr 119-11/D). 
287 Johansson, Valutakursförluster, s. 402. 
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EUD:s avgörande i Deutsche Shell i förhållande till omständigheterna i SRN:s 

överklagade förhandsbesked och dessa avgörandens, i sin tur, nära koppling till 

kommitténs förslag i valutakursdelen.  

          Vad först gäller skattesystemets inre sammanhang så behandlades den 

rättfärdigandegrunden i Deutsche Shell. EUD avfärdade argumentet genom att påvisa 

att det inte fanns någon direkt koppling mellan skattefördelen och kompensationen för 

denna fördel genom ett senare beskattningsuttag.288 Det faktum att en valutakurs-

förlust inte beaktades vid fastställandet av Deutsche Shells beskattnings-underlag i 

Tyskland kompenserades inte av någon skattefrihet i vare sig bolagets hemviststat 

Tyskland, eller i bolagets etableringsstat Italien.289 Johansson menar att av den 

anledningen kan inte heller 25 a kap. 3 § IL rättfärdigas med hänvisning till det 

argumentet eftersom: ”Man kan inte förutsätta att en skattskyldig som har en icke 

avdragsgill valutakursförlust också har en lika stor skattefri valutakursvinst.”290.  För 

FSK förslag i valutakursdelen skulle ett sådant resonemang innebära att bevarande av 

skattesystemets inre sammanhang inte kan rättfärdiga avdragsförbudet. Detta beroende 

på att det inte finns någon direkt koppling mellan att neka avdrag för 

valutakursförluster (i den mån de utgör ett negativt finansnetto) och en framtida 

skattefri vinst på korresponderande inkomster. Kommitténs förslag bygger tvärtom på 

att korresponderande vinster (innevarande eller kommande beskattningsår) till de icke-

avdragsgilla valutakursförlusterna är skattepliktiga. På så sätt bygger inte kommitténs 

förslag på symmetri i det avseende som skattesystemets inre sammanhang förutsätter 

för att vara tillämplig.  

          Även fördelningen av beskattningsrätten avfärdades av domstolen i Deutsche 

Shell. Se Avsnitt 6.2.4.4 för en utförlig beskrivning av hur EUD resonerade kring den 

rättfärdigandegrunden. Slutsatsen där är att domstolen kan ha avfärdat argumentet 

beroende på den i litteraturen framförda tolkningen att EUD allokerade valutakurs-

förlusterna till ägandet i det tyska bolaget och att avdragsrätt för dessa därmed inte 

bröt med symmetrin i beskattningen i Tyskland. Samma argumentation kan anföras till 

stöd för att FSK:s förslag inte kan rättfärdigas av fördelningen av beskattnings-rätten. 

Resonemanget skulle medföra att valutakursförluster alltid allokeras till Sverige och 

därmed kan det inte anses bryta den territoriella symmetrin att medge avdrag för dessa. 

                                                      
288 Se punkten 38 i domen. 
289 Se punkten 40 i domen. 
290 Johansson, Valutakursförluster, s. 402. 
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Även om EUD inte gjorde en sådan allokering och således kan ha ansett att 

valutakursförlusterna i Deutsche Shell var hänförliga till den italienska verksamheten, 

så kvarstår faktum att domstolen inte ansåg att fördelningen av beskattningsrätten 

kunde rättfärdiga de tyska bestämmelserna. Sammanfattningsvis torde FSK:s förslag i 

valutakursdelen inte kunna rättfärdigas i det fallet att reglerna skulle anses utgöra ett 

hinder mot den fria rörligheten.    

          Eftersom FSK:s förslag i valutakursdelen inte kan rättfärdigas saknas det 

anledning att bedöma om reglerna är proportionerliga.  

          

7.3 Sammanfattning 
FSK sammanfattar sin bedömning i valutakursdelen med att konstatera följande:  

”Förslagen kan inte anses strida mot EU-rätten såsom den kommit till uttryck i 

hittillsvarande praxis, men eftersom regler av detta slag inte har prövats går det inte 

heller att säkert säga hur EU-domstolen skulle bedöma dem, om de kom inför 

domstolens prövning.”291 Den bedömningen, bygger på tolkningen att EUD i Deutsche 

Shell gjorde en (implicit) diskrimineringsprövning med en därtill kommande rent 

inhemskt objektiv jämförbar situation. En sådan tolkning av Deutsche Shell har i 

litteraturen varit utsatt för kritik och andra möjliga tolkningar kan göras. Dessa andra 

tolkningar öppnar för risken att kommitténs förslag i valutakursdelen kan anses som 

ett hinder mot den fördragsstadgade fria rörligheten. Hindret torde i det fallet inte 

kunna rättfärdigas enligt rule of reason-doktrinen. FSK fortsätter emellertid sitt 

resonemang och menar att ”Utgången av målet [Mål C-686/13 X AB] mot 

Skatteverket kan komma att påverka bedömningen om de föreslagna reglerna om 

avdragsförbud för negativt finansnetto, vari vissa valutakursförluster ingår, strider mot 

EU-rätten. Rättsläget är således i viss mån osäkert.” Kommittén gör ändå 

bedömningen att ”det på goda grunder går att argumentera för att de föreslagna 

reglerna är godtagbara ur ett EU-perspektiv.” För egen del instämmer jag i den 

slutsatsen men med tillägget att det på lika goda grunder går att argumentera för 

motsatsen – att avdragsförbudet för vissa valutakursförluster inte är förenligt med EU-

rättens krav på fri rörlighet.   

 

                                                      
291 SOU 2014:40, s. 219 – 220. 
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8 Slutsatser 
 

I den här uppsatsen har tre utvalda delkomponenter i FSK:s förslag till nya 

ränteavdragsbegränsningsregler behandlats med syftet att undersöka om dessa kan 

anses vara förenliga med det EU-rättsliga kravet på fri rörlighet inom unionen såsom 

det stipuleras i FEUF. 

         Den första delkomponenten, som är de nuvarande ränteavdragsbegränsnings-

reglerna, föreslås att behållas i kommitténs alternativa förslag. Det har ovan beskrivits 

hur regleringen varit utsatt för omfattande kritik i avseendet att regleringen skulle 

kunna strida mot etableringsfriheten. I och med att EU-kommissionen den 26 

november 2014 meddelade den svenska regeringen att reglerna verkar 

diskriminerande, så är ett formellt överträdelseförfarande inlett och en definitiv 

prövning av reglernas fördragsenlighet är i skrivande stund nära förestående. I det 

fallet Sverige fälls för fördragsbrott är det alternativa förslaget, i den delen, definitivt 

fördragsstridigt eftersom att de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna föreslås 

kvarstå i det förslaget.  

          Den andra delkomponenten, som föreslås gälla i både huvudförslaget och det 

alternativa förslaget, är utjämningsmöjligheten av finansnetton inom koncerner. Jag 

anser, i likhet med FSK, att inskränkningen i utjämningsmöjligheten skulle anses som 

ett hinder mot etableringsfriheten då reglerna verkar diskriminerande vid 

gränsöverskridande aktiviteter i jämförelse med rent inhemska förhållanden. FSK har 

sökt rättfärdiga reglerna med hjälp av den skatterättsliga territorialitetsprincipen, 

fördelningen av beskattningsrätten samt att reglerna syftar till att förhindra att förluster 

beaktas två gånger. Jag har funnit att den skatterättsliga territorialitets-principen 

troligen inte ensamt kan rättfärdiga reglerna utan endast utgör en delkomponent i 

argumentationen för att reglerna syftar till att upprätthålla fördelningen av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. Två andra viktiga delkomponenter i den 

grunden är att EUD respekterar att staterna har ett behov av att upprätthålla symmetrin 

i beskattningen, i bemärkelsen att inom ramen för ett och samma skattesystem 

behandla både vinster och förluster. Om denna symmetri bryts kan det leda till att 

bolagen ges rätt att välja i vilken skattejurisdiktion deras förluster ska beaktas vilket 

allvarligt skulle kunna äventyra fördelningen av beskattnings-rätten. Avgörande för 

om reglerna kan anses syfta till symmetri i den bemärkelse EUD kräver för att 
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fördelningen av beskattningsrätten ska anses tillämplig är beroende av vilken karaktär 

kostnaden har i den gränsöverskridande situationen.  

          Slutsatsen angående tillämpligheten av fördelningen av beskattningsrätten för 

att rättfärdiga inskränkningen i utjämningsmöjligheten är följande. EUD:s praxis på 

området kan utläsas som att utländska underskott, till vilka korresponderande 

överskott inte beskattas i ursprungsstaten, är den enda kostnaden i koncerninterna 

situationer som inte behöver beaktas i den staten såvida det inte rör sig om slutliga 

förluster. Negativa finansnetton är inte helt jämförbara med underskott varför 

rättsläget får anses vara osäkert då EUD inte bedömt liknande regler tidigare. Det går 

att på goda grunder argumentera för att domstolen skulle anse att Sverige inte kan 

behöva tvingas att importera utländska negativa finansnetton eftersom att den nekade 

avdragsrätten för dessa, mot bakgrund av territorialitetsprincipen, syftar till att bevara 

symmetrin i beskattningen av underskott och överskott. Jag anser samtidigt att det går 

att argumentera för att det negativa finansnettots karaktär i FSK:s förslag är sådan att 

de inte syftar till att upprätthålla symmetrin i beskattningen. Därmed försvagas, 

alternativt försvinner, en delkomponent i fördelningen av beskattnings-rätten och 

grundens tillämplighet blir mer osäker. Sammanfattningsvis framstår det som 

diskutabelt huruvida den hindrande regleringen skulle kunna rättfärdigas vid en 

prövning gentemot etableringsfriheten i EUD. I det fallet att EUD skulle anse att 

regleringen kan rättfärdigas kvarstår att pröva om reglerna är proportionerliga. Det 

finns inget i EUD:s praxis som tyder på att inskränkningen i utjämningsmöjligheten 

skulle anses oproportionerlig. 

          Den tredje delkomponenten som undersökts är om avdragsförbudet för vissa 

valutakursförluster. FSK sammanfattar sin bedömning i valutakursdelen med 

konstaterandet att ”Förslagen kan inte anses strida mot EU-rätten såsom den kommit 

till uttryck i hittillsvarande praxis, men eftersom regler av detta slag inte har prövats 

går det inte heller att säkert säga hur EU-domstolen skulle bedöma dem, om de kom 

inför domstolens prövning.” För egen del delar jag inte den bedömningen utan anser 

att det, mot bakgrund av det nuvarande rättsläget, är högst osäkert huruvida EUD 

skulle finna att förslaget i valutakursdelen utgör ett fördragsstridigt hinder eller inte. 

Detta beror på de oklarheter som råder kring hur domstolen resonerade i hinderfrågan 

i Deutsche Shell. Om EUD skulle finna att förslaget utgör ett hinder, så är slutsatsen i 

den här uppsatsen att regleringen är fördragsstridig eftersom det i så fall inte kan 

rättfärdigas. FSK fortsätter emellertid sitt resonemang och menar att ”Utgången av 
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målet [… Mål C-686/13 X AB…] mot Skatteverket kan komma att påverka 

bedömningen om de föreslagna reglerna om avdragsförbud för negativt finansnetto, 

vari vissa valutakursförluster ingår, strider mot EU-rätten.” Det målet uppvisar stora 

principiella likheter med valutakursdelen i kommitténs förslag och jag anser att 

utgången i det målet får en helt avgörande betydelse för huruvida förslaget i 

valutakursdelen utgör ett med EU-rätten oförenligt hinder eller inte.  
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