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Sammanfattning 

I dagens globaliserade samhälle drabbas EU:s medlemsstater av ett betydande 

inkomstbortfall på grund av vissa globala företags avancerade skatteplanering. En 

vanligt förekommande metod för att undvika skatt är att utnyttja hybridinstrument. 

Hybridinstrument är finansiella instrument som innehåller element av såväl skuld som 

eget kapital. Konsekvensen vid utnyttjande av hybridinstrument vid internationella 

transaktioner är att hybrida missmatchningar uppstår, dvs. att betalningen medges 

avdrag i ett land utan att den på motsvarande sätt tas upp till beskattning hos 

mottagaren. EU-kommissionen har som en motåtgärd tagit fram ett direktiv mot 

skatteundandraganden. Direktivets artikel 9 tar sikte på hybrida missmatchningar och 

syftar till att motverka skatteflykt. Sverige har fram till den 31 december 2018 på sig att 

implementera direktivet. 

Jag har utrett hur en implementering av direktivets artikel 9 kan göras i svensk rätt, så 

att de nya reglerna är lojala mot dess syfte och förenliga med svenska skatterättsliga 

principer. För att motverka hybridinstrument är det framförallt hybridregelns p. 2 som 

är aktuell. Regeln innebär att när en betalning leder till avdrag hos betalaren utan att den 

på motsvarande sätt beskattas hos mottagaren, ska betalarstaten vägra avdrag för 

betalningen. Befintliga svenska regler mot hybridinstrument går att finna i 

inkomstskattelagen, kupongskattelagen och skatteflyktslagen. Jag drar emellertid 

slutsatsen att nuvarande svenska regler inte ger ett skydd som motsvarar de krav som 

direktivets artikel 9 uppställer. Reglerna behöver således ändras och/eller kompletteras.  

Mitt förslag är att direktivets artikel 9 implementeras i 24 kap IL i form av en 

generalklausul. Närståendekravet mellan företagen bör vara samma som direktivets 

minimikrav, dvs. 25 procent. Rekvisitet ”ränta eller liknande” är en lämplig ordalydelse 

för de hybridbetalningar som artikel 9 p. 2 avses att tillämpas på.  Vid tillämpandet av 

regeln bör avdrag vägras till den del den inte beskattas i mottagarstaten.  Den 

hypotetiska bedömningen som görs enligt mottagarens lagstiftning bör framgå av lag.  

Jag har även argumenterat för att ingen omklassificering av instrumentet bör göras, utan 

att enbart avdrag ska vägras. När en konflikt uppstår mellan 24:19 IL och den 

implementerade motsvarigheten till hybridregeln i direktivets artikel 9, bör 

specialregeln i 24:19 IL äga företräde. Slutligen anser jag att den svenska hybridregeln 

bör vara universellt tillämplig. 
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”The difference between tax avoidance and tax evasion  

is the thickness of a prison wall”  

- Denis Healey 

 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I dagens globaliserade samhälle drabbas Europeiska Unionens (EU) medlemsstater av 

betydande inkomstbortfall på grund av vissa multinationella företags aggressiva 

skatteplanering.
1
 För Sverige rör det sig om ett årligt intäktsbortfall om mellan 900 till 

2000 miljarder svenska kronor.
2
 En vanligt förekommande metod för att undvika skatt 

är utnyttjandet av hybrida missmatchningar genom användande av hybridinstrument.
3
 

Ökad globalisering, ökad skattekonkurrens och utnyttjandet av professionell rådgivning 

har lett till att skatteplanering via hybrida missmatchningar stigit dramatiskt de senaste 

årtiondena.
4
 Hybridinstrument kan enklast beskrivas som ett finansiellt instrument som 

innehåller egenskaper av såväl skuld som eget kapital.
5
 Då Sverige och många andra 

länder saknar klara definitioner av vad som utgör ränta och vad som utgör utdelning, 

uppstår skillnader i den rättsliga klassificeringen av hybridinstrumenten när två 

rättssystem samverkar, en så kallad hybrid missmatchning.
6
 Denna typ av bristande 

överensstämmelse leder ofta till dubbel ickebeskattning i båda medlemsstaterna, vilket 

stora företagsgrupper lärt sig utnyttja för att minska sina totala skatteskulder i unionen.
7
 

                                                 
1
 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet, Åtgärdspaketet mot skatteflykt: 

Nästa steg i riktningen mot effektiv beskattning och ökad transparens i EU, Bryssel den 28.1.2016 

COM(2016) 23 Final, s. 2, (cit. Meddelande om åtgärdspaketet mot skatteflykt). 
2
 Barenfeld m.fl., BEPS-projektet: Skattebaserodering och vinstförflyttning, Skatteverkets seminarium 

2015, Elektronisk källa hämtad 2017-02-27, s. 2. 
3
 Rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder 

som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, skäl 13 i ingressen, (cit. ATAD) . 
4
 OECD (2015), Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final 

Report, OECD Publishing, s. 3 f, (cit. BEPS Åtgärd 2); Skatteverkets rapport dnr. 131-183077-12/1211, s. 

6 f.; OECD, Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD 

publishing, 2015, s 4 f. (cit. OECD, Explanatory Statement 2015). 
5
 Jfr. med Skatteverkets rapport dnr. 131-183077-12/1211, s. 9 f.  

6
 Ibid, s. 77-87. 

7
 Förslag till Rådets Direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den 

inre marknadens funktion, Bryssel den 28.1.2016 COM(2016) 26 Final, s. 10, (cit. Direktivförslaget). 
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Under senare år har ett fokusområde för Europeiska kommissionen därför varit att 

utreda hur skatteundandragande och skatteflykt kan motverkas inom EU.
8
 EU har i 

snabb takt introducerat regler som syftar till att motverka att skatteskyldiga utnyttjar 

luckor och skillnader i olika medlemsstaters lagstiftning för avancerad skatteplanering.
9
  

Den 12 juli 2016 antog rådet ett direktiv mot skatteundandragande (eng: ”Anti Tax 

Avoidance Directive”, ATAD).
10

 ATAD grundar sig dels på en handlingsplan som EU-

kommissionen la fram den 17 juni 2015 och dels på projektet ”Base Erosion and Profit 

Shifting” (BEPS-projektet) som G20-länderna
11

 etablerade 2013 i samarbete med 

Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (eng: ”Organisation for 

Economic Co-operation and Developement”, OECD).
12

 BEPS-projektet ledde till 

framtagandet av ett förslagspaket mot skatteflykt som publicerades 28 januari 2016, där 

förslaget till direktivet var ett utav paketets komponenter.
13

 Direktivet antogs därmed 

mindre än sex månader efter att förslaget först publicerades, vilket får anses vara en 

snabb process med hänsyn till att direktivets skatteflyktsregler är förhållandevis 

omfattande. 

ATAD innehåller bestämmelser inom fem specifika områden för att motverka 

skatteflykt och skydda medlemsstaternas skattebaser. Ett av områdena är en generell 

regel för att motverka hybridarrangemang, jfr direktivets artikel 9.
 14

 Syftet med regeln 

är att motverka att bolagsskattepliktiga företag utnyttjar låga skattesatser eller dubbla 

skatteavdrag, alternativt ser till att kategorier av inkomster inte beskattas genom att göra 

dem avdragsgilla i en jurisdiktion samtidigt som de inte beskattas i den andra 

jurisdiktionen.
15

 Regeln är utformad så att karaktären på ett hybridinstrument bestäms 

med utgångspunkt från den stat där betalningen har sin källa, om och när det leder till 

avdrag i den ena staten utan motsvarande beskattning i den andra staten.  

                                                 
8
 Direktivförslaget, s. 6 f. 

9
 Jfr Dourado, Intertax 2016 (vol. 44) issue 6/7, s. 440; Cerioni, Intertax 2016, s. 463. 

10
 Rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder 

som direkt inverkar på den inre marknadens funktion. 
11

 G20 är en grupp av nitton länder samt EU som samarbetar i frågor som rör den globala ekonomin; för 

vidare läsning om samarbetet mellan OECD och G20, se OECD, What is the G20, 

http://www.oecd.org/g20/about.htm, Elektronisk källa hämtad 2017-02-27. 
12

 Direktivförslaget, s. 3 
13

 Jfr Meddelande om åtgärdspaketet mot skatteflykt, s. 2 ff. 
14

 De övriga områdena är en räntebegränsningsregel (artikel 4 ATAD), en regel om 

utflyttningsbeskattning (artikel 5 ATAD), en allmän regel mot missbruk (artikel 6 ATAD) och  en regel 

om kontrollerade utländska bolag (artikel 7 ATAD). 
15

 ATAD, skäl 5 och 13 i ingressen. 

http://www.oecd.org/g20/about.htm
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Direktivets syfte har generellt sett ansetts godartat och Sverige var en av de 

medlemsstater som ställde sig positiva till förslaget.
16

 Hybridregeln har emellertid 

kritiserats, bland annat med hänsyn till att enskilda staters skatteregler ständigt kommer 

behöva anpassas efter mottagarstatens skatteregler.
17

 Vidare har kommissionen fått 

kritik för att framtagandet av ATAD skett under så pass kort tid, vilket fått direktivet att 

framstå som lite av ett hastverk, samt att en konsekvensanalys av direktivets 

bestämmelser saknas.
18

  

EU:s medlemsstater har enligt direktivets artikel 11 tid på sig fram till den 31 december 

2018 att införliva direktivet i sina nationella lagar och andra författningar. 

Medlemsstaterna kommer därför att behöva se över existerande skatteregler och 

generella antimissbruksbestämmelser, alternativt införa ny lagstiftning vid behov. 

Sverige har redan vissa regler i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) och 

kupongskattelagen (KupL) (1970:634) som begränsar hybrida missmatchningar, samt 

en allmän regel i 2 § lag (1995:575) mot skatteflykt (Skatteflyktslagen, SFL). Ändringar 

kommer emellertid att behöva göras för att anpassa lagstiftningen till direktivförslaget, 

både genom införande av nya bestämmelser och ändringar av befintliga.
19

  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur en implementering av regeln om hybrida 

missmatchningar i artikel 9 ATAD kan göras i svensk rätt, så att de nya reglerna både är 

lojala gentemot direktivets syfte och förenliga med svenska skatterättsliga principer. För 

att kunna utreda hur en implementering bör göras, behöver hybridregelns syfte och 

tillämpningsområde kartläggas. BEPS-projektets Åtgärd 2
20

 inom OECD ligger till 

grund för hybridregeln i ATAD och kommer därför vara relevant för att förstå 

hybridregelns tillämpningsområde. Likheter och skillnader med befintliga svenska 

regler mot hybrida missmatchningar kommer även att behöva undersökas för att utreda 

                                                 
16

 Regeringskansliets faktapromemoria 2015/16:FPM48, s. 2. Förslaget anger preliminär svensk 

ståndpunkt.  
17

 Hultqvist, Blendow Lexnova 2006, Elektronisk källa hämtad 2017-02-27, s. 4.  
18

 Jfr bl.a. Skatteutskottets utlåtande 2015/16:SkU28, s. 10; Svenska bankföreningens remissyttrande 

Fi2016/00380/S1, s. 1. 
19

 Regeringskansliets faktapromemoria 2015/16:FPM48, s. 6. 
20

 Eng: Action 2, Eftersom det saknas en officiell svensk version av BEPS-projektet är detta författarens 

egen översättning.   
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vilka implementeringsåtgärder som behöver vidtas. För att förenkla framställningen har 

följande frågeställningar formulerats:  

1. Vad innebär bestämmelsen om hybrida missmatchningar i artikel 9 ATAD? 

2. Vilka likheter och skillnader finns mellan artikel 9 ATAD och nuvarande regler 

i svensk lagstiftning som reglerar hybrida missmatchningar?  

3. Hur kan artikel 9 ATAD införlivas i svensk rätt på ett sätt som är lojalt mot EU-

rätten och samtidigt förenligt med svenska skatterättsliga principer? 

 

1.3 Materiella avgränsningar  

För att i möjligaste mån tillgodose framställningens syfte är det nödvändigt med några 

materiella avgränsningar. Uppsatsen är avgränsad till hur en implementering av artikel 9 

ATAD kan genomföras i svensk rätt. Vid implementering av EU-rättsliga direktiv i 

nationell rätt är ett grundläggande krav att implementeringen ska ske lojalt gentemot 

direktivets syfte, jfr artikel 288 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 

(FEUF).  Medlemsstater har därmed relativt fritt utrymme för hur EU-rättsliga direktiv 

kan implementeras i den inhemska rätten, så länge det resultat som ska uppnås med 

direktivet genomförs. För att kunna genomföra en meningsfull undersökning av 

artikelns införlivande är därför vissa avgränsningar nödvändiga.  

Uppsatsen kommer att utgå ifrån hur införlivandet bäst kan göras för att vara förenlig 

med svenska skatterättsliga principer. På så sätt kan för- och nackdelar med olika 

alternativ utvärderas. Uppsatsen avgränsas även till ge mer generella rekommendationer 

för lämpligt tillvägagångssätt vid implementeringen. Avsikten är med andra ord inte att 

presentera ett färdigt lagförslag.  

ATAD tar sikte på två olika typer av hybridgrupper; hybridinstrument och 

hybridsubjekt.
21

 Av utrymmesskäl avgränsas uppsatsen till behandlingen av 

hybridinstrument, det vill säga ett instrument som varken är ett renodlat 

kapitalinstrument eller ett renodlat skuldinstrument. Bedömningen av vad som utgör ett 

hybridinstrument kommer att göras utifrån skatterättslig definition. Civilrättsliga- och 

redovisningsrättsliga definitioner lämnas utanför uppsatsen. För att konkretisera 

diskussionen används två typfall hämtade från BEPS Åtgärd 2. Båda typfallen 

                                                 
21

 Jfr ATAD, skäl 13 i ingressen. 
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behandlar hybrida missmatchningar som uppstått genom utnyttjandet av 

hybridinstrument.  

Slutligen kommer situationer där fysiska personer är del i transaktioner som leder till 

hybrida missmatchningar inte att tas upp. Fokus ligger istället på transaktioner mellan 

företag, då sådana situationer är de mest vanligt förekommande vid utnyttjande av 

hybridinstrument.
22

  

 

1.4 Terminologiska klargöranden 

I syfte att uppnå kontinuitet i den löpande texten, har jag eftersträvat att använda 

svenska begrepp i uppsatsen. Jag har i de fall det saknas en officiell svensk översättning 

själv översatt engelska begrepp och regler till svenska. I dessa fall framgår den engelska 

originalversionen i fotnoten.  

Vid benämning av Rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande 

av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, 

används termerna ”direktivet mot skatteundandraganden”, ”direktivet” och ”ATAD” 

(eng: Anti tax avoidance directive). 

Förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida 

missmatchningar med tredjeländer benämns som ”ändringsförslaget”. 

Med begreppet ”skatteflykt” avses företagande av civilrättsligt giltiga transaktioner, där 

bestämmelser emellertid utnyttjas på ett sätt som medför en av lagstiftaren inte avsedd 

skattelindring. Förfaranden som i och för sig framstår som förenliga med det ”ordinarie” 

regelverket, såväl i civil- som i skatterätten, resulterar då i ett skattemässigt resultat som 

på ett anmärkningsvärt sätt avviker med vad som varit avsikten med de ”ordinarie” 

skattereglerna. 

Begreppet ”hybrida missmatchningar” har samma definition som i direktivet mot 

skatteundandraganden, det vill säga att de är följden av skillnader i den rättsliga 

klassificeringen av betalningar eller subjekt och att dessa skillnader visar sig vid 

interaktionen mellan rättssystemen i de två jurisdiktionerna.  

                                                 
22

 Jfr med diskussionerna som förs i BEPS Åtgärd 2, s. 23 ff. I rapportens exempel på typfall på hybrida 

missmatchningar består en övervägande del av transaktioner mellan juridiska personer, se bland annat 

Exempel 1.1 till 1.37. 
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Begreppet ”hybridinstrument” syftar till finansiella instrument som har egenskaper av 

både eget kapital och skuld. Dessa finansiella instrument behandlas på ett visst sätt i 

Sverige, till exempel som en fordran eller skuld, men på ett annat sätt i ett annat land, 

till exempel eget kapital. Det skattemässiga resultatet vid klassificeringen av 

instrumenten i jurisdiktionerna är dubbel ickebeskattning.  

 

1.5 Metod 

Metoden kan sägas vara arbetet från en problemformulering genom det material som 

utnyttjats till ett påstående.
23

 En vanligt förekommande metod är den rättsdogmatiska 

metoden. Rättsdogmatiken brukar vanligtvis beskrivas som att mot bakgrund av 

auktoritativa rättskällor som lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin 

rekonstruera och tolka vad som är gällande rätt.
24

 Den rättsdogmatiska metoden bygger 

på att rättskällorna befinner sig i en normhierarki och värderas därefter. Vid 

framställningen av denna uppsats kommer den rättsdogmatiska metoden användas. 

Vad gäller den svenska rätten har lagtext och praxis högst rättskällevärde. Lagtexten 

utgör den primära rättskällan och bundenheten till lagens ordalydelse är stark inom den 

svenska rätten på det skatterättsliga området.
25

 Även förarbeten har högt rättskällevärde 

vid tolkning och tillämpning av inhemsk lagstiftning. 

Inom EU-rätten och dess rättsakter förekommer inte förarbeten i samma utsträckning 

som i inhemsk svensk rätt. Istället kan bakgrund och syfte med EU:s rättsakter hittas i 

själva rättsakterna samt i rättsakternas ingress. Även EU-kommissionens meddelanden 

till andra organ inom EU och rekommendationer till medlemsstater visar på 

kommissionens ståndpunkter. Meddelandena är emellertid inte bindande rättsakter utan 

bara EU-kommissionens överväganden. De får dock anses spegla bakgrunden och syftet 

med EU:s arbete mot aggressiv skatteplanering. 

                                                 
23

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 39. 
24

 Peczenik, SvJT 2005, s. 249 f.; Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 22 ff., Jareborg, SvJT 

2004, s. 4 och 8; Svensson, JP 2014, s. 215 ff. Jareborg och Svensson är kritiska mot den traditionella 

synen på rättsdogmatik som den allmänna rättsvetenskapliga metoden och uppfattningen att 

rättsdogmatisk metod enbart handlar om vilket material som används.  
25

 Se till exempel 2:10 RF st. 2 som anger att skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som 

följer av föreskrifter som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller 

avgiftsskyldigheten. 
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Uppsatsen tar även hänsyn till OECD:s dokument. Det är endast beslut
26

 från OECD 

som är bindande för medlemsstaterna. Inom skatterätten används inte beslut, utan i 

praktiken är det rekommendationer
27

 som är den huvudsakliga beslutsformen. 

Rekommendationer är inte bindande för medlemsstaterna. Medlemsstaterna förväntas 

emellertid att följa dem på grund av så kallat ”grupptryck”
28

. Slutligen producerar 

OECD rapporter, vilka inte heller är bindande. Rapporterna har inte samma grupptryck 

som rekommendationerna på att de ska efterföljas. De är dock betydelsefulla och har 

historiskt sett haft påverkan på medlemsländernas implementering av olika regler i 

nationell lagstiftning.
29

 Det ska dock poängteras att om BEPS-reglerna går emot ATAD, 

har ATAD tolkningsföreträde. 

Utöver den rättsdogmatiska metoden, anses en komparativ belysning kunna ge nya 

insikter och viss distans till den egna rätten. På så sätt ges en bättre förståelse för andra 

rättsordningar och diskussioner de lege ferenda
30

 förenklas.
31

 För att underlätta 

uppsatsens diskussion av den framtida implementeringen av artikel 9 ATAD kommer 

därför en komparativ analys av dansk rätt att genomföras. 

I framställningen analyseras inledningsvis grundläggande EU-skatterätt och dess 

inverkan på svensk rätt. Därefter redogörs för det arbete som lett fram till ATAD och 

hybridregelns tillämpningsområde konkretiseras. Rättskällorna som då används för att 

kartlägga gällande rätt är främst EU-rättens fördrag, direktiv, praxis samt doktrin.  

Sedan kommer BEPS Åtgärd 2 om hybrida missmatchningar att redogöras för, eftersom 

rapporten ligger till grund för ATAD. Det ska betonas att ATAD är en fristående 

produkt från BEPS-projektet. Från ett svenskt perspektiv är det emellertid relevant att ta 

hänsyn till BEPS-projektet eftersom Sverige är med i OECD och därmed har 

internationella förpliktelser att agera lojalt gentemot organisationen.  Vid diskussionen 

om implementering av direktivets artikel 9 i svensk rätt är ett införlivande som är i linje 

med BEPS Åtgärd 2 att föredra.  

Vid redogörelsen av tillämpningsområdet för svenska skatterättsliga regler som kommer 

beröras av implementeringen används främst svensk lagtext, förarbeten, praxis och 

                                                 
26

 Eng: decisions. 
27

 Eng: recommendations. 
28

 Eng: peer pressure. 
29

 Hultqvist och Wiman, SvSkT 2015, s. 317 f. 
30

 Dvs. Hur rätten bör vara. 
31

 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 28. 
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doktrin. På så sätt kan likheter och skillnader mellan befintliga svenska regler och 

direktivets regler mot skatteflykt jämföras för att klargöra vilka förändringar som krävs 

för införlivandet av direktivet i svensk rätt. Potentiella problemområden vid den 

framtida implementeringen kommer även att kunna identifieras.  

För att få inspiration till utformningen av den svenska implementeringen av 

hybridregeln är det givande att göra en jämförelse med utländsk lagstiftning på området. 

Danmark har redan omfattande regler för att motverka hybrida missmatchningar, vilket 

gör det relevant att analysera de danska hybridreglernas utformning. Det ska dock 

understrykas att de danska reglerna kom till innan ATAD:s införande. De danska 

reglerna kommer behöva ses över vid implementeringen av ATAD i Danmark och kan 

därför enbart ge vägledning i vissa delar av den svenska implementeringen.  

Som konstaterats i avsnitt 1.3 har EU:s medlemsstater relativt fria händer vid 

implementering av direktivet mot skatteflykt i svensk rätt, så länge implementeringen 

sker lojalt gentemot EU-rätten. Vid författandet av uppsatsen har ännu inga officiella 

uttalanden gjorts kring hur implementeringen av direktivets artikel 9 ska göras i svensk 

rätt. Det är därmed svårt att utan någon referensram utreda lämpliga tillvägagångssätt 

för införlivande av direktivets regler. För att diskussionen i uppsatsen ska bli 

meningsfull undersöks därför på vilket sätt en implementering kan ske som är lojal mot 

direktivets syfte och förenlig med svenska nationella skatterättsliga principer. Relevanta 

skatterättsliga principer kommer att diskuteras och ställas mot varandra, för att avgöra 

vilka principer som bör ges störst vikt vid utformandet av de nya svenska reglerna. I de 

fall det finns flera olika lämpliga tillvägagångssätt för implementering av en viss 

bestämmelse, kommer dessa att redogöras för. Syftet med uppsatsen är som konstaterat 

inte att presentera en färdig lagtext, utan att diskutera möjliga tillvägagångssätt för 

implementering som är förenliga med svenska skatterättsliga principer.  
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1.6 Disposition 

Avsnitt 1  Inledande avsnitt om framställningen allmänna form. 

Avsnitt 2  Beskriver hybridinstruments syfte och funktion. Två typexempel på 

hybrida missmatchningar som uppstår genom utnyttjandet av 

hybridinstrument redogörs för. Dessa kommer att verka som illustrerande 

exempel vid diskussion i senare avsnitt. 

Avsnitt 3  Redogör för hybridregeln i direktivets artikel 9. Inledningsvis beskrivs 

vissa allmänna, men för den kommande framställningen mycket viktiga, 

frågor rörande EU-skatterättens uppbyggnad och karaktär. Därefter 

diskuteras tillämpningsområdet för artikel 9 ATAD.   

Avsnitt 4 Behandlar hybridregeln i BEPS Åtgärd 2. Allmänna riktlinjer för hur 

regeln är avsedd att implementeras redogörs för. 

Avsnitt 5 Behandlar dansk rätt och relevanta regler mot hybrida missmatchningar. 

Avsnitt 6 Redogör för befintliga svenska regler mot hybrida missmatchningar. 

Likheter och skillnader mellan den svenska lagstiftningen och artikel 9 

ATAD diskuteras.  

Avsnitt 7 Beskriver inledningsvis de svenska skatterättsliga principer som kommer 

att användas vid den kommande diskussionen om implementeringen av 

direktivets artikel 9. Olika alternativ för implementering diskuteras 

därefter med de skatterättsliga principerna som utgångspunkt. Slutligen 

ges rekommendationer för hur den svenska implementeringen kan 

genomföras. 
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2 Hybridinstrument 

2.1 Inledning 

I syfte att kunna besvara uppsatsens frågeställningar utreds inledningsvis 

hybridinstrumentens uppbyggnad och funktion. På så sätt ges en bild av hur 

problematiken med hybrida missmatchningar ser ut i praktiken. För att konkretisera 

diskussionen i de kommande avsnitten redogörs även för två olika typfall, där hybrida 

missmatchningar uppstått genom utnyttjande av hybridinstrument. Slutligen ges en 

sammanfattande kommentar över den huvudsakliga problematiken kring 

hybridinstrument. 

 

2.2 Hybridinstrument 

Hybrida missmatchningar uppstår när det finns skillnader i medlemsländers 

lagstiftningar som gör att klassificeringen av betalningar eller subjekt
32

 skiljer sig åt. 

Sådan bristande överensstämmelse kan leda till dubbel ickebeskattning. Företag som 

ägnar sig åt gränsöverskridande transaktioner och strukturer utnyttjar ofta skillnader 

mellan de nationella skattesystemen i syfte att minska sina totala skatteskulder inom 

EU.
33

 Av den anledningen har en regel mot hybrida missmatchningar införts i artikel 9 

ATAD. Direktivet tar sikte på två olika typer av hybrider; hybridsubjekt och 

hybridinstrument.
34

  

Hybrida missmatchningar genom utnyttjande av subjekt
35

 kan till exempel uppstå om ett 

svenskt aktiebolag skattemässigt behandlas som ett sådant i Sverige, medan det 

skattemässigt behandlas som ett annat typ av företag i ett annat land. I det andra landet 

kan företaget till exempel behandlas som ett transparent företag eller som en del av 

ägarföretaget, det vill säga inte som ett eget skattesubjekt.
36

 Sådana typer av subjekt kan 

till exempel utnyttjas för att uppnå dubbla avdrag för samma betalning utan 

motsvarande upptagande av betalningen.
37

 Då hybridsubjekt inte är inom ramen för 

                                                 
32

 Dvs. juridiska personer. 
33

 Direktivförslaget, s. 10. 
34

 ATAD, skäl 13 i ingressen. 
35

 Dvs. alla typer av juridiska personer eller organisationer genom vilka företag kan bedrivas. 
36

 Skatteverkets rapport dnr. 131-183077-12/1211, s. 9. 
37

 ATAD, skäl 13 i ingressen. 
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uppsatsens avgränsning kommer detta område inte utvecklas ytterligare. Istället tar den 

kommande framställningen sikte på hybrida missmatchningar som utnyttjas med hjälp 

av hybridinstrument. 

Ett hybridinstrument kan enklast beskrivas som ett finansiellt instrument som innehåller 

egenskaper av såväl skuld som eget kapital.
38

 Utmärkande egenskaper för skuld är 

prioritet vid konkurs eller likvidation, att utbetalningen av ränta sker till ett fast belopp 

oavsett företagets resultat och att det finansiella åtagandet är tidsbegränsat. Amortering 

är ytterligare en indikator som talar för att det rör sig om en skuld. Typiska egenskaper 

för eget kapital är att exempelvis utbetalningen av ränta är beroende av företagets vinst, 

att fordran efterställs andra fordringsägare vid en konkurs eller likvidation och att dess 

förfallodatum är satt långt i framtiden.
39

 

Trots att hybridinstrument utfärdas av många olika anledningar som inte är relaterade 

till beskattning, har skatteskäl ett betydande inflytande på företagsledningens beslut att 

använda sig av hybridinstrument.
40

 Anledningen till detta är att de flesta länder, 

inklusive Sverige, har regler som gör att hybridinstrumenten antingen måste 

klassificeras som skuld eller eget kapital.  Regeringsrätten har i några avgöranden slagit 

fast principen om finansiella instruments odelbarhet.
41

 Med andra ord behandlas hela 

hybridinstrumentet antingen till fullo som fördelning av vinst/utdelning eller som ränta. 

Anledningen till att de sammansatta finansiella instrumenten anses vara odelbara bör 

vara att de rör sig om kapitaltillgångar.
42

 Detta kan i sin tur sägas vara avgörande av två 

anledningar. Dels är det klassificeringen som i allmänhet avgör om utfärdaren kan 

behandla betalningar som avdragsgilla, och dels att det i många fall är avgörande för om 

intäkter från hybridinstrumentet är skattefria i händerna på mottagaren.
43

 

Hybridinstrument kan delas in i två olika grupper. En grupp kallas sammansatta 

finansiella instrument. Med finansiellt instrument åsyftas värdepapper som till exempel 

optioner, obligationer, olika typer av skuldförbindelser och delägarrätter. 

Hybridinstrument som består av flera sammansatta ”enkla” finansiella instrument 

                                                 
38

 Skatteverkets rapport dnr. 131-183077-12/1211, s. 77; Prop 2015/16:14 s. 17; Eberhartinger och Six, 

Intertax 2009, s. 4. 
39

 Helminen, BIT 2004, s. 56 f.  
40

 Eberhartinger och Six, Intertax 2009, s. 4; Skatteverkets rapport dnr. 131-183077-12/1211, s. 112 f. 
41

 Se RÅ 1994 ref 26 och RÅ 1999 ref 69. I undantagsfall kan emellertid delar av ett finansiellt 

instrument beskattas olika, se t.ex. RÅ 2001 ref 21, vilket kritiserats i doktrin. För vidare läsning se 

Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, s. 186-193. 
42

 Leander, SvSkT 2002, s. 356. 
43

 Eberhartinger och Six, Intertax 2009, s. 4; Skatteverkets rapport dnr. 131-183077-12/1211, s. 14.  
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hamnar på så sätt i gråzonen mellan lånekapital och eget kapital. Typiskt för de flesta 

sammansatta instrument är att de är konstruerade med ett skuldebrev i botten till vilket 

värdeförändringar länkats i form av eller hänförliga till ränta, ränteindex, realränteindex, 

aktieindex, valutaindex etc. Exempel på sådana sammansatta instrument är optionslån, 

konverteringslån, vinstandelslån och kapitalandelslån.
44

  

Den andra gruppen är skuldebrev som har villkor vilka till stor del liknar en delägarrätt, 

alternativt det omvända, det vill säga en delägarrätt som har villkor som till stor del 

liknar ett skuldebrev. Ett exempel är eviga företagslån, vilket är lån med en löptid på 

upp emot 1000 år där fordran är efterställd andra fordringar vid likvidation eller 

konkurs. I övrigt brukar det finnas betydande skillnader i villkoren beroende på vad 

parterna avtalat.
45

 Villkoren, som kan variera och tala för att det antingen rör sig om 

eget kapital eller skuld, leder till att helhetsbedömningen vid klassificeringen av 

instrumentet blir svår att genomföra. Detta eftersom det blir svårt att avgöra om 

instrumentet främst är att anse som skuld eller eget kapital.
46

 

 

2.3 Typfall  

För att konkretisera den fortsatta framställningen ges nedan två exempel på typfall där 

skattefördelar uppnås genom utnyttjandet av hybrida missmatchningar via 

hybridinstrument:
47

 Det första typfallet är ett klassiskt företagslån mellan två närstående 

bolag, där klassificeringsskillnader av instrumentet leder till en hybrid missmatchning. 

Det andra exemplet illustrerar hur skillnader i värdering av olika komponenter i ett 

finansiellt instrument kan leda till att en missmatchning uppstår. 

 

 

 

 

                                                 
44

 Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, s. 168. 
45

 Skatteverkets rapport dnr. 131-183077-12/1211, s. 96 f. 
46

 Helminen, BIT 2004, s. 56 f. 
47

 Typfallen är tagna från BEPS Åtgärd 2. 
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Typfall 1: Räntebetalning genom skuld/egetkapitalinstrument
48

  

1. I exemplet som illustreras genom figuren nedan, äger A Co (ett företag med 

hemvist i land A) alla aktier i B Co (ett företag med hemvist i land B). A Co 

lånar ut pengar till B Co. Lånet bär en marknadsmässig ränta som ska betalas i 

efterskott var sjätte månad. Ränte- och kapitalbetalningar enligt lånet är 

efterställda B Co:s oprioriterade borgenärer och kan skjutas upp om B Co inte 

uppfyller särskilda solvenskrav.  

 

 

 

2. Lånet behandlas som ett skuldinstrument enligt lagstiftningen i land B, men som 

egetkapitalinstrument (dvs. utdelning) enligt lagstiftningen i land A. 

Räntebetalningar på lånet behandlas som en avdragsgill kostnad enligt lagen i 

land B men som utdelning enligt lagen i land A. Land A undantar utdelning som 

betalas av ett utländskt företag från beskattning om denne har innehaft mer än 

tio procent av aktierna i bolaget under en tolvmånadersperiod omedelbart innan 

utdelningen betalades. Detta leder till en hybrid missmatchning, då avdrag för 

betalningen görs i land B och betalningen inte inkluderas i beskattningen i land 

A. 

 

                                                 
48

 Exempel 1.1 i BEPS Åtgärd 2, s. 175-177. 
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Typfall 2: Skillnader i värderingen av rabatt vid utfärdande av en konvertibel 

nollkupongsobligation
49

  

1. I exemplet illustrerat i figuren nedan, äger A Co (ett företag hem hemvist i land 

A) alla aktier i B Co (ett företag med hemvist i land B). A Co tecknar en femårig 

konvertibel nollkupongobligation
50

 med nominellt belopp om 100. 

 

2. A Co har optionen att konvertera nollkupongobligationen till aktier i B Co. Både 

lagarna i land A och land B delar upp det finansiella instrumentet av 

skatteskäl.
51

 Land B behandlar A Co som att ha betalat 80 för 

nollkupongobligationen och 20 för aktieoptionen. Följaktligen behandlas 

obligationen som att den emitterats till rabatt och B Co har rätt att ta upp 

rabattbeloppet som ett avdrag för skatteskäl under lånets löptid. Land A 

använder sig av samma skattebehandling men behandlar A Co som att det har 

betalat 90 för obligationen och 10 för aktieoptionen. Skillnaden i värderingen 

har en direkt betydelse för karaktäriseringen av betalningen för 

hybridinstrumentet och ger upphov till en hybrid missmatchning.  

 

 

                                                 
49

 Exempel 1.16 i BEPS Åtgärd 2, s. 221 f. 
50

 Eng: zero-coupon convertible note. 
51

 Det ska understrykas att det enligt svensk lagstiftning vanligtvis inte görs någon uppdelning av 

finansiella instrument, utan de anses som huvudregel vara odelbara, jfr med diskussionen i avsnitt 2. 
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2.4 Sammanfattande kommentar 

Vid gränsöverskridande transaktioner uppstår främst två problem med avseende på 

hybridinstrument, nämligen (a) att källstaten och mottagarstaten inte alltid är överens 

om klassificeringen av hybridinstrumentet och (b) att det som klassificeras som 

utdelning och ränta i respektive land beskattas olika mycket.
52

 De två typfallen 

illustrerar några av svårigheterna som kan uppstå vid det förstnämnda problemet (a). 

När de två ländernas klassificering av instrumentet inte överensstämmer, leder det till en 

hybrid missmatchning.  Hybridregeln i artikel 9 ATAD tar sikte på just sådana 

situationer som uppstår medanledning av problem (a). Regeln tar däremot inte hänsyn 

problem (b), det vill säga att skattesatserna för länderna skiljer sig åt.
53

 

 

3. Hybridregeln i artikel 9 ATAD 

3.1 Inledning 

Utnyttjandet av hybridinstrument i gränsöverskridande transaktioner kan leda till att de 

berörda ländernas klassificering av instrumentet skiljer sig åt. På så sätt uppstår en 

hybrid missmatchning och företagen ges en oavsedd skatteförmån. Artikel 9 ATAD 

syftar till neutralisera sådana hybrida missamatchningar. För att kunna avgöra hur 

regeln bör implementeras i svensk rätt, ska hybridregelns utformning och hur den är 

avsedd att tillämpas på hybridinstrument utredas. I detta avsnitt redogörs inledningsvis 

för EU-skatterättsliga utgångspunkter samt framtagandet av ATAD. Därefter följer en 

beskrivning av artikel 9 ATAD, där hybridregelns utformning och tillämpningsområde 

utreds. Slutligen ges en sammanfattande kommentar om vilka slutsatser som kan dras 

kring hybridregelns syfte och tillämpningsområde. 

 

3.2 EU-skatterättsliga utgångspunkter 

För att lägga grund till den fortsatta analysen beträffande implementeringen av artikel 9 

ATAD är en översiktlig genomgång av relevanta utgångspunkter inom EU-skatterätten 

                                                 
52

 Eberhartinger och Six, Intertax 2009, s. 6. 
53

 Jfr BEPS Åtgärd 2, s. 33 f. 
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på sin plats. Sverige är sedan 1995 medlem i EU, vilket fått betydande åverkningar på 

den direkta skattens område.
54

 Detta trots att det inte finns någon uttrycklig 

bestämmelse i EU-fördraget som ger EU behörighet att lagstifta om direkt beskattning.  

EU:s lagstiftningsmakt har sin grund i att Sverige överlåtit beslutanderätt inom områden 

som inte rör principerna för statsskicket enligt 10:6 Regeringsformen (1974:152) (RF). 

Utgångspunkten är emellertid att direkt beskattning är exklusivt förbehållen 

medlemsstaterna. EU har emellertid rätt att fatta beslut inom direkt beskattning om det 

fordras för en fungerande inre marknad, jfr artikel 115 FEUF. EU-rättens betydelse på 

området har ökat successivt från 1990-talets början, dels genom antagande av direktiv 

och dels genom EU-domstolens tolkning av de grundläggande friheterna i FEUF. 

”Positiv integration” genom direktiv är emellertid att föredra framför ”negativ 

integration” genom EU-domstolens domar, då EU-domstolen endast kan besvara 

specifika frågor om förhållandet mellan nationell skattelagstiftning och grundläggande 

friheter.
55

 

Den allmänna harmoniseringsregeln i artikel 115 FEUF anger att rådet har befogenhet 

att anta direktiv på den direkta beskattningens område om syftet är att tillnärma 

medlemsstaternas lagstiftning som har en direkt inverkan på den inre marknadens 

upprättelse eller funktion. Direktiven ska i dessa fall vara förenliga med subsidiaritets- 

och proportionalitetsprincipen. När rådet inledningsvis presenterade förslaget till 

direktivet mot skatteundandragande, avfärdade Sveriges riksdag förslaget med 

hänvisning till att det stred mot subsidiaritetsprincipen. Förslaget ansågs vara illa 

underbyggt och behäftat med många oklarheter.
56

  Efter Sveriges invändning 

diskuterades och justerades emellertid förslaget, vilket ledde till att regeringen ansåg sig 

kunna stödja delar av förslaget, bland annat den nuvarande hybridregeln i artikel 9 

ATAD.
57

 Förslaget genomgick därefter ytterligare justeringar innan ATAD i sin 

nuvarande lydelse slutligen röstades igenom.  

                                                 
54

 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 334.  
55

 Ibid, s. 334-336. 
56

 Hultqvist, Skattenytt 2016, s. 858 ff. Då ingen annan medlemsstat yttrade sig om att förslaget stred mot 

subsidiaritetsprincipen, behövde förslaget inte omprövas genom subsidiaritetsinvändning. En sådan 

omprövning kräver att minst en tredjedel av medlemsstaternas yttranden anser att förslaget strider mot 

subsidiaritetsprincipen, jfr artikel 7 Protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna av den 26 oktober 2012/C 326/01, EUT C 326/206-209. 

(Lissabonprotokollet). 
57

 Skatteutskottets protokoll 2016-05-19, § 3. 
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Med undantag av i de fall direktiven äger direkt effekt,
58

 är de endast bindande med 

avseende på det resultat som ska uppnås, jfr 288 Fördraget om Europeiska Unionen 

(FEU). Utrymmet för medlemsstater vid val av hur införlivandet av direktiv ska ske i 

den inhemska lagstiftningen är därmed stort. Sverige kan därför vid implementeringen 

av ATAD i den nationella rätten använda sedvanliga lagstiftningsmetoder. 

Är målet att åstadkomma en mer långtgående harmonisering kan direktivformen 

emellertid vara mindre ändamålsenlig.
59

 Regeln om hybrida missmatchningar är allmänt 

utformad. Det är naturligt att det vida implementeringsutrymmet leder till skillnader i 

reglernas slutliga utformning i de olika jurisdiktionerna. Reglerna kan även behöva 

komma att modifieras i efterhand, vilket kan leda till att skillnader och luckor i 

medlemsländernas lagstiftning uppstår. Det finns enligt min mening därmed en 

hypotetisk risk för att vissa hybridinstrument kan komma att falla utanför de 

implementerade reglernas tillämpningsområde. Vidare är direktivet enbart bindande för 

EU:s medlemsstater. Hybridregeln är därmed enbart effektiv på den inre marknaden. I 

de fall en transaktion involverar till exempel en betalning från tredje land till en 

medlemsstat täcker hybridregelns nuvarande tillämpningsområde inte in en sådan 

situation. 

Rådet har emellertid presenterat ett nytt förslag den 25 oktober 2016 om ändring i 

direktivet mot skatteundandragande.
60

 Förslaget innehåller ett tillägg till hybridregeln så 

att även länder utanför EU inkluderas i dess tillämpningsområde, jfr artikel 9 p. 2 

ändringsförslaget. Ändringsförslaget röstades emellertid inte igenom på Ekofinrådet den 

6 december 2016,
61

 bland annat eftersom det ansågs innehålla en rad oklarheter och 

saknade en konsekvensanalys.
62

 Med anledning av OECD:s starka inflytande samt den 

gemensamma politiska viljan inom EU att motverka skatteflykt förefaller det dock 

sannolikt att ändringsförslaget kommer att antas i framtiden. Det får emellertid anses 

oklart vilka modifieringar som kommer att göras innan det slutliga antagandet. Av den 

                                                 
58

 Att en regel har direkt effekt innebär att den kan åberopas direkt av den enskilda. Av EU-domstolens 

praxis framgår att kravet för att en regel ska ha direkt effekt är att den är tillräckligt klar, precis och 

ovillkorlig. Direktivbestämmelser kan enbart ha vertikal direkt effekt, dvs. de kan åberopas av den 

enskilda i förhållande till staten; Ståhl m.fl., EU-skatterätt, s. 34 f. 
59

 Ståhl m.fl., EU-skatterätt, s. 26. 
60

 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar 

med tredjeländer (cit. Ändringsförslaget). 
61

 Uppgift från telefonsamtal med Margareta Lindgren, Departementssekreterare, Finansdepartementet, 

2017-01-09.  
62

 Sverige har ställt sig positiv till ändringsförslagets syfte, men understryker att det är viktigt med väl 

genomarbetade och tydliga regler och att OECD:s BEPS-rekommendationer beaktas; 

Finansdepartementet, Kommenterad dagordning Ekofinrådsmötet den 6 december 2016, s. 7. 
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anledningen är det i dagsläget svårt att dra några säkra slutsatser kring 

ändringsförslaget. Jag anser dock vid beaktande av hybridregelns ändamålsenlighet att 

ett antagande av ändringsförslaget skulle vara positivt, då hybridregelns 

tillämpningsområde skulle utökas till att omfatta  hybrida missmatchningar även utanför 

EU.
63

 

 

3.3 Artikel 9 ATAD 

Som konstaterats i avsnitt 2 är skatteundandraganden genom exploatering av hybrida 

missmatchningar via hybridsinstrument ett växande problem. För att motverka dubbla 

avdrag och avdrag av en inkomst i en medlemsstat som inte är inkluderad i den andra 

medlemsstatens skattebas, har en regel mot hybrida missmatchningar inkluderats i 

artikel 9 ATAD. Regeln syftar med andra ord till att neutralisera effekterna av hybrida 

missmatchningar i medlemsstaterna. Artikel 9 utgör en minimiregel och ska inte hindra 

tillämpningen av nationella regler som ger en högre skyddsnivå för inhemska 

bolagsskattebaser, jfr artikel 3 ATAD.  I artikel 9 ATAD anges att: 

”1. I den mån en hybrid missmatchning leder till dubbla avdrag ska avdraget endast 

göras i den medlemsstat där en sådan betalning har sin källa. 

2. I den mån en hybrid missmatchning leder till ett avdrag utan inkludering ska 

betalarens medlemsstat vägra avdrag för denna betalning.” 

Bestämmelsen är som framgår vagt formulerad, vilket beror på att den genomgått ett 

antal språkliga omarbetningar.
64

 Regeln måste därför läsas tillsammans med 

definitionsartikeln i artikel 2 p. 9 ATAD. Där anges att en hybrid missmatchning är en 

situation som råder mellan någon av följande två konstellationer; i) en skatteskyldig i en 

medlemsstat och ett närstående företag i en annan medlemsstat eller ii) ett strukturerat 

arrangemang mellan parter i medlemsstater. En hybrid missmatchning föreligger när 

klassificeringen av ett finansiellt instrument i någon av dessa konstellationer leder till 

ett resultat där antingen a) avdrag görs i båda medlemsstaterna för samma 

betalning/kostnad/förlust (s.k. dubbla avdrag) eller b) att den ena staten gör ett avdrag 
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 Artikel 9 p. 2 ii) Ändringsförslaget. 
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 Hultqvist, Skattenytt 2016, s. 858. 
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för en betalning som inte tas upp för skatteändamål i den andra staten (s.k. avdrag utan 

inkludering).  

Med närstående företag vid utnyttjande av hybridinstrument avses a) ett subjekt i vilken 

den skatteskyldige direkt eller indirekt har en andel i form av rösträtt eller 

kapitalinnehav som motsvarar 25 procent eller mer eller har rätt att motta 25 procent 

eller mer av vinsterna i det subjektet, alternativt b) en fysisk person eller ett subjekt som 

direkt eller indirekt innehar en andel i form av rösträtt eller kapitalinnehav motsvarande 

25 procent eller mer eller har rätt att motta 25 procent eller mer av den skatteskyldiges 

vinster, jfr artikel 1 p. 4 ATAD.  

Regeln om hybrida missmatchningar kan därmed sägas ange att när en hybrid 

missmatchning, som uppstått med anledning av den rättsliga klassificeringen av ett 

finansiellt instrument eller subjekt, leder till ett resultat där dubbla avdrag görs är det 

enbart källstaten som ska medge avdrag. Leder betalningen till att avdrag görs utan att 

den inkluderas hos mottagarstaten, ska avdrag vägras i betalarens stat. Med inkludering 

bör rimligtvis beskattning avses.
65

 

Av ordalydelsen i artikel 9 ATAD framgår inte vilken del av regeln som är avsedd att 

tillämpas på hybridinstrument. Det tidigare utkastet till regeln i direktivförslaget anger 

emellertid uttryckligen att det är regelns p. 2 om avdrag utan inkludering som tar sikte 

på hybrida missmatchningar som uppstått genom utnyttjande av finansiella 

instrument.
66

 Vidare diskuterar BEPS-rapporten, som ligger till grund för direktivet, 

enbart hybridinstrument i samband med följden avdrag utan inkludering. Regeln om 

dubbla avdrag omnämns på samma sätt enbart i samband med hybridsubjekt.
67

 För egen 

del kan jag inte föreställa mig ett scenario där utnyttjandet av hybridinstrument leder till 

dubbla avdrag, annat än i de fall då även ett hybridsubjekt är involverat i transaktionen. 

I ett sådant scenario är det dock hybridsubjektet som är huvudanledningen till att dubbla 

avdrag uppstår, inte hybridinstrumentet. Slutsatsen blir därmed att det främst är p. 2 

artikel 9 ATAD som riktar sig till hybridinstrument. Att den slutgiltiga versionen av 

artikel 9 ATAD inte uttryckligen stadgar att p. 1 riktar sig till hybridsubjekt och p. 2 till 

hybridinstrument torde enligt min mening bero på att EU-kommissionen ändå inte velat 

riskera att begränsa artikelns tillämpningsområde. En specificering av regeln skulle 
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 Hultqvist, Skattenytt 2016, s. 858. 
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 Artikel 10 Direktivförslaget. 
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 Jfr BEPS Åtgärd 2, s. 11 ff. 
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hypotetiskt sett kunna leda till att vissa oförutsedda upplägg faller utanför artikelns 

tillämpningsområde.  

Hybridregeln tar sikte på resultatet av en hybrid missmatchning. Som konstaterat i 

avsnitt 2 är klassificeringen av hybridinstrument en av huvudanledningarna till att 

hybrida missmatchningar uppstår. Då det finns en mängd olika hybridinstrument och 

uppbyggnaden ofta är komplicerad har det visat sig ogörligt för länder att anpassa 

lagstiftningen på ett ändamålsenligt sätt.
68

 Genom att fokusera på resultatet blir 

klassificeringsfrågan sekundär. Därmed undviks en komplicerad lagteknisk utformning. 

Den praktiska administrationen av regeln framstår enligt min mening dock som 

betungande. De enskilda medlemsstaternas skatteregler förväntas genom regeln vara 

anpassade efter alla andra medlemsstater dit betalningarna sker. Vidare kan regelns vaga 

utformning kritiseras med hänsyn till den skatterättsliga legalitetsprincipen.
69

  

Diskussionen kring kritiken som framförts mot hybridregeln kommer att utvecklas 

ytterligare i avsnitt 4, där jämförelser görs med de synpunkter som framförts i 

anknytning till BEPS Åtgärd 2. 

Som nämnts i avsnitt 3.1 finns ett ändringsförslag till artikel 9 ATAD. 

Ändringsförslaget innebär att hybridregelns tillämpningsområde utsträcks till att 

omfatta även länder utanför EU. I ändringsförslagets artikel 9 p. 2 ii) finns en ny 

tilläggsbestämmelse som anger att i de fall betalningen har sin källa i ett tredje land, ska 

den berörda medlemsstaten ålägga den skatteskyldige att inkludera betalningen i 

beskattningsunderlaget, såvida inte tredje land redan nekat avdrag eller krävt att 

betalningen inkluderats. På så sätt ska hybridregeln även kunna tillämpas i de fall ett 

land inte har egna motsvarande hybridregler. Denna sekundärregel överensstämmer med 

en av rekommendationerna i BEPS Action 2, vilka kommer att redogöras för i avsnitt 4.  

 

3.4 Sammanfattande kommentar 

ATAD är ett direktiv inom den direkta beskattningens område. Syftet med hybridregeln 

är att motverka skatteflykt. Hybridregeln i artikel 9 är brett utformad och utgör en lägsta 
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 BEPS Åtgärd 2, s. 25. 
69

 I korthet innebär den skatterättsliga legalitetsprincipen att ingen skatt ska tas ut utan att den är stadgad i 

lag. Principen kommer att utveckas vidare i avsnitt 7 vid diskussionen kring den svenska 

implementeringen av artikel 9 ATAD. 
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skyddsnivå för medlemsstaternas bolagsskattebaser. Artikelns p. 2 tar sikte på 

hybridinstrument. En lojal implementering i svensk rätt som motverkar utnyttjandet av 

hybridinstrument kräver således att medlemsländernas lagstiftning anpassas så att 

avdrag inte beviljas i de fall det leder till en icke-inkludering i mottagarlandet. 

Diskussionen i avsnitt 7 om den svenska implementeringen kommer därmed enbart 

behandla implementeringen av artikel 9 p. 2 ATAD.  

Trots att hybridregelns underliggande syfte får anses vara godartat, kan den kritiseras 

med anledning av att den medför en hög administrativ börda. Vidare anser jag att 

regelns vaga formulering innebär en urholkning av den skatterättsliga 

legalitetsprincipen. Hybridregelns effektivitet kan också ifrågasättas, då den enbart är 

bindande för EU:s medlemsstater. Regeln bör visserligen vara effektiv för att motverka 

hybrida missmatchningar på den inre marknaden. Den är dock inte tillämplig på 

situationer utanför EU. Ett införande av ändringsförslaget till artikel 9 ATAD, så att 

även tredje land faller inom artikelns tillämpningsområde, anser jag därför närmast vara 

ett krav för att uppnå effektivt motverkande av hybrida missmatchningar i praktiken. I 

annat fall bör det inte innebära några större svårigheter för företag att omstrukturera 

transaktioner så att de går via tredje länd i syfte att undvika att träffas av hybridregeln.  

 

4 BEPS Åtgärd 2 

4.1 Inledning 

I föregående avsnitt har tillämpningsområdet för artikel 9 ATAD utretts med beaktande 

av vad som kan utläsas i direktivet. ATAD erbjuder dock mycket begränsad vägledning, 

då direktivet till stor del är baserat på OECD:s arbete. Det är därför motiverat att utreda 

vad som anges i BEPS Åtgärd 2 om hybrida missmatchningar som uppstått genom 

utnyttjande av hybridinstrument. Inledningsvis ges en bakgrundsbeskrivning av 

OECD:s arbete för att tydliggöra varför Sverige bör ta hänsyn till BEPS-rapporten vid 

implementeringen. Därefter redogörs för relevanta rekommendationer i rapporten. 

Jämförelser görs löpande i texten med artikel 9 ATAD. Ett särskilt avsnitt tillägnas 

rapportens rekommendationer om hur bedömningen ska göras av vad som anses vara en 

hybrid missmatchning. Slutligen ges en sammanfattande kommentar över vilka 
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slutsatser som kan dras kring tillämpningen av artikel 9 ATAD med hänsyn till BEPS 

Åtgärd 2. 

 

4.2 Bakgrund 

OECD arbetar fristående från EU för att motverka skatteflykt. År 2013 inledde OECD 

och G20-länderna
70

 ett omfattande arbete mot internationell skatteflykt som går under 

beteckningen ”Base Erosion and Profit Shiftning”, vanligtvis förkortat BEPS. I 

november 2015 beslutade länderna om BEPS-paketet, vilket är ett paket med femton 

åtgärdspunkter som syftar till att motverka skatteflykt. Alla deltagande länder, inklusive 

Sverige, är överens och den politiska inriktningen ska implementeras under åren 2016 

till 2017.
71

  

BEPS-paketet är även bakgrunden till införandet av direktivet mot 

skatteundandraganden. ATAD grundar sig således på BEPS rekommendationer.
72

 

Kommissionen underlät att genomföra en konsekvensanalys av direktivet bland annat 

med argumentet att det finns en stark koppling till OECD:s arbete med BEPS,
73

 vilket 

visar på BEPS-projektets betydande påverkan på direktivets skatteflyktsregler. Trots att 

EU:s arbete är fristående från OECD, är BEPS-projektets arbete mot hybrida 

missmatchningar därmed relevant för att ge en holistisk kartläggning av 

tillämpningsområdet för artikel 9 ATAD. Vidare är Sverige medlem i OECD och bör 

vid implementeringen av direktivets artikel 9 i möjligaste mån ta hänsyn till sina 

internationella åtaganden gentemot OECD. OECD:s rapporter och rekommendationer är 

visserligen inte bindande, men medlemsländerna förväntas följa dem.
74

 Det är därmed 

av vikt för uppsatsens fortsatta diskussion att utreda BEPS-projektets åtgärder mot 

hybrida missmatchningar.  
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 G20 (gruppen av 20) består av finansministrarna och centralbankscheferna från 19 av världens största 

ekonomier samt EU. Länderna i G20 utgör tillsammans nästan 85 procent av världens samlade 

bruttonationalprodukt (BNP); OECD, What is the G20, http://www.oecd.org/g20/about.htm, Elektronisk 

källa hämtad 2017-02-27. 
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 OECD, Explanatory Statement 2015, s. 4 ff. 
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 ATAD, skäl 1 och 2 i ingressen. 
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 Direktivförslaget, s. 3 och 6 f. 
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 Hultqvist och Wiman, SvSkT 2015, s. 318 och 323 f.  
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4.3 Hybridregler riktade mot finansiella instrument 

BEPS-projektets arbete mot hybrida missmatchningar redogörs för i BEPS Åtgärd 2: 

”Neutralisering av Effekterna vid Hybrida Missmatchningsarrangemang”.
75

 Liksom 

ATAD definierar Åtgärd 2 hybrida missmatchningar som 1) betalningar som är 

avdragsgilla enligt reglerna i betalarens jurisdiktion och inte inkluderade som inkomst 

hos mottagaren (s.k. avdrag utan inkludering) och 2) betalningar som leder till 

medgivande av dubbla avdrag för samma utgift (s.k. dubbla avdrag). Vad gäller hybrida 

missmatchningar som orsakas genom hybridinstrument resulterar de enligt rapporten i 

det förstnämnda fallet, det vill säga avdrag utan inkludering. Rapportens 

rekommendation 1.1 reglerar dubbel ickebeskattning med anledning av betalningar av 

finansiella instrument som resulterar i en hybrid missmatchning enligt följande:  

(a) Betalarens jurisdiktion ska inte medge avdrag för en betalning i den utsträckning 

den resulterar i ett avdrag utan inkludering. 

(b) Om betalarens jurisdiktion inte neutraliserar den hybrida missmatchningen ska 

mottagarens jurisdiktion kräva att sådan betalning upptas i den ordinarie inkomsten i 

den utsträckning betalningen resulterar i ett avdrag utan inkludering.
76

 

Rekommendationen innehåller med andra ord en primärregel (a) som går ut på att 

betalaren ska nekas avdrag för betalningen om hemviststaten inte inkluderar inkomsten 

vid taxering av betalningsmottagaren. En sekundär regel (b) ska täcka de fall då 

betalarens jurisdiktion inte har motsvarande primärregel som neutraliserar den hybrida 

missmatchningen.
77

 Mottagarens jurisdiktion ska då kräva att sådan betalning upptas i 

den ordinarie inkomsten i den utsträckning betalningen resulterar i ett avdrag utan 

inkludering. Primärregeln överensstämmer med artikel 9 p. 2 ATAD. Det finns 

emellertid ingen regel i ATAD som motsvarar sekundärregeln. Detta beror rimligtvis på 

att direktivet endast riktar sig till och är bindande för medlemsstaterna. Situationen som 

beskrivs i sekundärregeln (b), det vill säga att betalarens stat saknar hybridlagstiftning, 

kommer därför inte att uppstå inom EU. Som beskrivits i tidigare avsnitt innehåller 
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 Eng: ”Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements”. Eftersom det saknas en officiell 
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emellertid ändringsförslaget till hybridregeln en motsvarighet till sekundärregeln i 

förslagets p. ii) artikel 9.2. I linje med ovanstående diskussion bör detta bero på att 

ändringsförslaget omfattar tredje land.   

Utöver rekommendation 1.1, innehåller Åtgärd 2 en rekommendation som riktar sig 

specifikt till finansiella instrument som behandlas som skattefri utdelning i 

mottagarjurisdiktionen (rekommendation 2.1). Rekommendation 2.1 fungerar som en 

specialregel och äger således företräde framför rekommendation 1 i de fall där den är 

tillämplig.
78

  Rapporten anger att syftet med nationella lagar som reglerar skattefri 

utdelning generellt sett är att undvika extra beskattning på aktieägarnivå för inkomst 

som redan har beskattats hos bolaget.
79

 Rekommendation 2.1 föreskriver att länder som 

medger skattelättnader för utdelning eller liknande betalning, ska ta upp utdelningen till 

beskattning i de fall betalningen är avdragsgill ränta hos betalaren. På så sätt undviks 

situationer där mottagaren medges skattefri utdelning trots att betalningen inte 

beskattats hos bolaget. Jämfört med rekommendation 1 är regeln den omvända, då den 

föreskriver att det vid utdelningar är mottagarstaten som inte ska bevilja undantag för 

beskattning. Anledningen till detta är att rekommendation 2.1, istället för att enbart 

justera betalningen så att den överensstämmer med skattekonsekvenserna i den 

utländska jurisdiktionen, syftar till att behandlingen av hybridinstrument ska leda till 

samma skatteutfall som tillämpas på samma finansiella instrument i en rent inhemsk 

kontext.
80

 Artikel 9 ATAD innehåller inte någon regel som motsvarar rekommendation 

2.1. Detta medför att i fall en hybrida missmatchning uppstår på grund av att 

betalningen behandlas som skattefri utdelning i mottagarlandet, föreskriver artikel 9 att 

det är betalaren som ska vägra avdrag för betalningen. 

 

 4.4 Hybrid missmatchning 

I ATAD anges inte hur bedömningen av om en hybrid missmatchning föreligger ska 

göras, annat än vad som framgår av definitionen i artikel 2. Det är därför intressant att 

se vad som föreskrivs i BEPS Åtgärd 2. För att avgöra om en hybrid missmatchning 

uppstått, anger rapporten att det inledningsvis ska undersökas om karaktäriseringen av 
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hybridinstrumentet har en direkt koppling till den hybrida missmatchningen. Reglerna 

är till exempel inte avsedda att påverka skatteutfall som sker på grund av 

skattebetalarens status eller kontexten i vilken instrumentet innehas.
81

 Rapporten anger 

att denna koppling i de flesta fall torde vara uppenbar. Vissa svårigheter bedöms 

emellertid finnas i att identifiera det hybrida elementet i en betalning. Då rapporten 

funnit det ogörligt att identifiera samtliga situationer där gränsöverskridande konflikter 

vid karaktäriseringen leder till hybrida missmatchningar, har inte begreppet 

hybridinstrument definierats. Istället anses ett finansiellt instrument vara ett 

hybridinstrument när en betalning via instrumentet leder till en missmatchning i 

skatteutfallet och missmatchningen kan tillskrivas instrumentets villkor.
82

 Reglerna har 

med andra ord utformats så att klassificeringsfrågan är sekundär till bedömningen om 

avdrag utan inkludering har skett. Samma typ av lösning på klassificeringsproblemet 

återfinns i ATAD, som inte heller definierar hybridinstrument utan fokuserar på 

resultatet av den hybrida missmatchningen.  

Rekommendationerna i Åtgärd 2 innebär att en stats åtgärder påverkas av hur andra 

stater klassificerat det finansiella instrumentet. Det finansiella instrumentet ska inte bara 

klassificeras enligt det egna landets lagstiftning, utan även enligt hemviststatens regler. 

Klassificeringen innebär att en bedömning görs av hur den andra staten förväntas 

klassificera instrumentet. Det är dock inte nödvändigt att veta hur betalningen behandlas 

i praktiken. 
83

 Enligt min mening ska således en hypotetisk bedömning göras över hur 

mottagarjurisdiktionen kommer klassificera instrumentet. Trots att klassificeringsfrågan 

är sekundär till resultatet vid utnyttjandet av hybridinstrument, är klassificeringen 

fortfarande något som måste genomföras. Risk bör därmed finnas för att den 

hypotetiska bedömningen av mottagarlandets kommande klassificering skiljer sig från 

hur mottagarlandet i slutändan faktiskt klassificerar instrumentet. Av den anledningen 

anser jag att problematiken med klassificeringen av hybridinstrumentet fortfarande 

kvarstår vid tillämpningen av regeln.  

Den hypotetiska bedömningen har kritiserats från flera håll med anledning till att det 

medför en tung administrativ börda för skattemyndigheter. Martinez anför att det i 

dagsläget redan är svårt att förstå ett hybridinstrument med beaktande av inhemska 

regler. Att dessutom kräva att skattemyndigheter tar hänsyn till bolags-, redovisnings- 
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och skatterättsliga regler i utländska jurisdiktioner gör bedömningen än svårare.
84

 

Dourado påtalar att ett massivt informationsutbyte är en förutsättning för att BEPS-

projektet ska vara verkningsfullt.
85

 Samma synpunkter bör enligt min mening kunna ges 

om hybridregeln i artikel 9 ATAD. Vid tillämpningen kommer hybridregeln kräva ett 

betydande informationsutbyte och följaktligen även en betungande administrativ börda 

för skattemyndigheterna. Även företag åläggs enligt min mening en betungande börda. 

För att kunna lämna korrekta uppgifter till skattemyndigheterna krävs i praktiken att 

också företagen genomför den hypotetiska bedömningen. 

 

 4.5 Sammanfattande kommentar 

Vid bedömningen av om en hybrid missmatchning skett är det nödvändigt att 

klassificera de finansiella instrumenten i enlighet med relevanta regler i det egna landet, 

för att sedan göra en hypotetisk bedömning över hur mottagarens stat klassificerar 

betalningen. BEPS-rapporten betonar att vid implementeringen ska reglerna i möjligaste 

mån ska vara förståeliga och enkla att administrera.
86

 Den administrativa bördan för 

framstår emellertid som betungande, både för skattemyndigheter och för företag. 

Snarare än att eftersträva en optimal lösning på problemet med hybrida 

missmatchningar, synes strategin vara att verka avskräckande mot hybridarrangemang 

för att uppnå mer transparanta gränsöverskridande investeringsstrukturer. Detta antyder 

att OECD föredrar regler som är klara och tydliga och accepterar den administrativa 

komplexitet som den typ av gränsöverskridande regler som föreslås medför. Istället 

eftersträvas att reglerna genom antagandet i praktiken inte kommer behöva tillämpas 

eftersom skattebetalarna inte längre använder sig av hybrida 

missmatchningsarrangemang i avsikt att minska skatt.
87

 Samma typ av principiella 

överväganden bör enligt min mening ligga bakom artikel 9 ATAD, då hybridregeln till 

stor del är baserad på BEPS Åtgärd 2. 
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5 Danska regler mot hybridinstrument 

5.1 Inledning 

Danmark är ett av de länder som redan har omfattande och jämförelsevis heltäckande 

regler för att motverka hybrida missmatchningar.
88

 Eftersom reglerna infördes innan 

tillkomsten av direktivet mot skatteundandragande, kommer de att behöva ses över vid 

den danska implementeringen av direktivet. De överväganden som gjorts vid 

utformningen av reglerna kan dock vara av värde vid den svenska implementeringen av 

artikel 9 ATAD. Danmarks hybridregler reglerar både betalningar som inte beskattats 

hos mottagaren, samt betalningar som är avdragsgilla hos betalaren.
89

 Dessa kommer 

att redogöras för nedan i två separata avsnitt. En sammanfattande kommentar över de 

danska hybridreglerna kommer slutligen att ges. 

 

5.2 Betalningar som inte beskattas hos mottagaren 

Utgående betalningar som leder till avdrag i Danmark utan inkludering i mottagarens 

jurisdiktion regleras i 2 B § Selskabsskatteloven.
90

 Regeln innebär att när ett finansiellt 

instrument klassificerats som en avdragsgill skuld eller liknande i Danmark och som 

skattefritt egetkapital i mottagarstaten, kan de danska skattemyndigheterna ensidigt 

omklassificera hybridinstrumentet så att det överensstämmer med mottagarstatens 

klassificering.
91

 Regeln adresserar med andra ord inte betalningar som innebär avdrag i 

utlandet och icke inkludering i Danmark.
92

 Syftet med bestämmelsen är att motverka 

potentiella asymmetrier i skattebehandlingen av vissa hybridinstrument.
93

 För att regeln 

ska tillämpas krävs att följande fem rekvisit uppfylls:  

i) Skattesubjektet ska vara ett företag som är obegränsat skatteskyldigt i Danmark; 

ii) Skattesubjektet ska ha en skuldförpliktelse eller liknande till en borgenär; 

iii) Skuldförpliktelsen ska vara gentemot en utländsk person eller företag; 
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iv) Den utländska personen eller företaget ska ha ett bestämmande inflytande över 

det danska företaget eller stå i koncernförhållande till det danska företaget; och 

v) Skuldförpliktelsen ska vara klassificerat som eget kapital i mottagarstaten.
94

  

I praktiken innebär bestämmelsen, att om ett danskt skatteskyldigt företag är satt i skuld 

till en person eller ett företag som är bosatt i ett annat land och fordringen, enligt 

utländska skatteregler, betraktas som kapitaltillskott, kommer skulden också att 

betraktas som kapitaltillskott i danskt skattehänseende. Detta kan illustreras genom 

typfall 1, där betalaren av räntan finns i Danmark och mottagaren i en utländsk stat.  En 

tillämpning av regeln innebär att det danska företaget vägras avdrag eftersom 

räntebetalningen omklassificeras till eget kapital vid beskattningen.
95

 Bestämmelsen är 

därmed inte synonym med artikel 9 ATAD och OECD:s rekommendationer som enbart 

kräver att avdrag vägras. Den danska regeln kan enligt min mening sägas ge uttryck för 

en form av internationell reciprocitet för betalningar genom hybridinstrument.
96

 

En annan intressant fråga med anledning av omklassificeringen är om den danska regeln 

är tillämplig på situationer liknande typfall 2. Dansk rätt delar liksom svensk rätt som 

huvudregel inte upp finansiella instrument vid beskattningen.
97

 Antag mottagarens 

jurisdiktion har regler som, likt i typfall 2, innebär att instrumentet delas upp dels som 

skuld och dels som eget kapital. Under sådana omständigheter behandlas instrumentet 

visserligen som utdelning i mottagarstaten, men bara till viss del. Frågan blir då om 

regeln i sådant fall medför att de danska skattemyndigheterna ska omklassificera hela 

eller enbart en del av betalningen till utdelning. Enligt regelns ordalydelse ska avdrag 

vägras för betalningen när instrumentet behandlas som eget kapital i mottagarstaten. 

Bundgaart menar dock att det enda rimliga vore att följa den utländska klassificeringen, 

så att enbart den delen som anses vara eget kapital enligt det utländska landets lag 

omklassificeras.
98

 Jag instämmer, särskilt vid beaktande av att en omklassificering av 

hela instrumentet medför att transaktioner som träffas av regeln i sådana fall skulle 

behandlas sämre skattemässigt jämfört med till exempel rent inhemska situationer. Risk 

skulle då finnas för att företag skulle undvika användandet av finansiella instrument 
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som faller inom regelns tillämpningsområde. Det skulle medföra en snedvridning av 

marknaden och därmed gå emot neutralitetsprincipen.
99

  

Till skillnad från ATAD innefattar den danska hybridregeln en definition, om än 

otydlig, av vilka finansiella instrument som omfattas av bestämmelsens 

tillämpningsområde. Enligt bestämmelsen anses hybridinstrument vara ett instrument 

som klassificeras som kapital i ett land och som skuld i ett annat land. Det har av 

ifrågasatts om den danska definitionen täcker samtliga situationer som leder till avdrag 

utan inkludering.
100

 Till exempel är kravet på att instrumentet ska klassificeras som eget 

kapital i mottagarlandet problematiskt. I vissa länder finns inhemsk reglering som 

kräver att avkastningen behandlas som skattefri utdelning även om instrumentet inte 

klassificeras som eget kapital.
101

 Det får därför anses osäkert om den danska regelns 

tillämpningsområde är tillräckligt brett för att uppfylla de krav som ställs enligt artikel 9 

ATAD. Med anledning av det ovan anförda anser jag att en stadgad definition, likt den 

danska, av vad som avses med finansiella instrument är mindre lämpligt vid en svensk 

implementering av direktivet.  

Liksom reglerna i Åtgärd 2, misstänks den danska hybridregeln främst finnas till för att 

avskräcka företag från att företa gränsöverskridande skatteplanering genom utnyttjandet 

av hybridinstrument. Faktorer som regelns vaga formulering och den administrativa 

börda som åläggs skattemyndigheterna har av den anledningen fått sekundär prioritet 

vid utformandet av regeln. Bundgaard har ändå ställt sig positiv till den danska 

hybridregeln och menar att den utgör ett effektivt skydd mot hybrida 

missmatchningar.
102

  

 

5.3 Betalningar som är avdragsgilla hos betalaren 

I 13 § Selskabsskatteloven finns bestämmelser som syftar till att motverka skattefrihet 

för inkomster som är avdragsgilla hos betalaren. Regeln innebär att mottagna 

utdelningar på näringsbetingade andelar inte är skattefria om det företag som lämnat 

                                                 
99

 I korthet innebär neutralitetsprincipen att skattskyldigheten för olika transaktioner ska vara neutrala 

inför den skatteskyldiges val mellan olika handlingsalternativ Principen kommer att utveckas vidare i 

avsnitt 7 vid diskussionen kring den svenska implementeringen av artikel 9 ATAD. 
100

 Bundgaard, BIT 2008, s. 38. 
101

 Ibid, s. 38. 
102

 Ibid, s. 39 f. och 42. 



39 

 

utdelningen kan göra ett skattemässigt avdrag för utdelningen. Regeln är inte tillämplig 

på utdelningar som omfattas av moder/dotterbolagsdirektivet, jfr 13 § st. 1 p. 2 

Selskabsskatteloven. Till skillnad från regeln i 2 B § Selskabsskatteloven 

omklassificeras alltså inte betalningarna. Utdelningen tas i stället upp till beskattning i 

den mån den är avdragsgill hos betalaren. Regeln i 13 § Selskabsskatteloven påminner 

om OECD:s sekundära regel i rekommendation 1 (b), som går ut på att i de fall 

betalarens jurisdiktion inte har någon tillämplig hybridregel, ska istället mottagarens 

jurisdiktion ta upp betalningen i den ordinarie inkomsten i den utsträckning betalningen 

resulterar i ett avdrag utan inkludering. Det finns som tidigare konstaterat ingen 

motsvarighet till rekommendation 1 (b) i artikel 9 ATAD. Efter att ATAD 

implementerats kommer det inte heller finnas ett hov av en sådan regel inom EU, då 

samtliga länder kommer ha regler som vägrar avdrag vid hybrida missmatchningar. 

Gentemot transaktioner som har anknytning till ett land utanför EU kvarstår dock 

behovet. Som nämnts i tidigare avsnitt 3 finns en motsvarande regel i ändringsdirektivet 

artikel 9 p. 2 ii), vilken kommer att införas om ändringsdirektivet antas. Med beaktande 

av OECD:s rekommendationer och det potentiella antagandet av ändringsdirektivet kan 

det enligt min mening bli relevant att vid den svenska implementeringen införa en regel 

med liknande funktion som 13 § Selskabsskatteloven. Det ska dock understrykas att det 

för svensk del inte finns något påbud enligt ATAD:s nuvarande lydelse att införa regler 

som motverkar betalningar som inte är avdragsgilla hos betalaren.  

 

5.4 Sammanfattande kommentar 

Danmarks hybridregel i 2B § Selskabsskatteloven går i viss mån längre än vad artikel 9 

ATAD och rekommendationerna i Åtgärd 2 kräver. Regeln innebär inte enbart att 

avdrag vägras utan även att hybridinstrumentet omklassificeras i enlighet med 

mottagarjurisdiktionens regler. På så sätt ges reciprocitetsprincipen stort genomslag. 

Vid den svenska implementeringen av artikel 9 ATAD blir det därför relevant att 

undersöka om enbart avdrag ska vägras eller om även en omklassificering enligt 

mottagarens jurisdiktion bör göras. 

Vad gäller den danska regeln mot betalningar som inte är avdragsgilla hos mottagaren i 

13 § Selskabsskatteloven, finns inget motsvarande krav på sådana regler enligt artikel 9 

ATAD. Vid beaktande av OECD:s rekommendationer och det eventuella antagandet av 
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ändringsdirektivet, skulle det enligt min mening vara positivt om en sekundärregel med 

liknande funktion infördes i svensk lag.    

 

6 Nuvarande svenska regler mot 

hybridinstrument 

6.1 Inledning 

För att kunna utreda hur regeln i artikel 9 ATAD kan implementeras i svensk rätt på ett 

sätt som är lojalt mot direktivets syfte och svenska skatterättsliga principer, bör 

inledningsvis befintliga svenska regler mot hybrida missmatchningar utredas. Detta för 

att kunna ta ställning till om det finns bestämmelser i svensk rätt som redan har den 

effekt som åsyftas i ATAD. I sådant fall finns inget krav på lagstiftningsåtgärder för att 

implementera artikel 9 ATAD.
103

 En jämförelse av likheter och skillnader mellan 

svenska regler och hybridregeln i ATAD bidrar även till kartläggningen av potentiella 

problemområden vid den kommande implementeringen.  

I detta avsnitt redogörs inledningsvis för vissa rättsliga utgångspunkter kring 

beskattningen av aktiebolag och juridiska personer. Därefter diskuteras relevanta regler 

mot hybrida missmatchningar i inkomstskattelagen, kupongskattelagen och 

skatteflyktslagen. Jämförelser görs löpande med de krav artikel 9 ATAD ställer. 

Slutligen ges en sammanfattande kommentar över vilka ändringar som behöver göras 

för att tillgodose kravet på lojal implementering av artikel 9 ATAD. 

 

6.2. Rättsliga utgångspunkter 

Aktiebolag och juridiska personer har enbart ett inkomstslag, vilket är inkomst av 

näringsverksamhet, jfr 1:3 st. 2 IL. Skatteplikt för intäkter respektive utgifter regleras i 

15 och 16 kap IL. Reglerna innebär en viss begränsning av hur inkludering av inkomst 

respektive avdrag hanteras. Huvudregeln är enligt 15:1 IL att alla inkomster som hör till 
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näringsverksamhet ska tas upp som intäkt. Alla kostnader för intäkternas förvärvande 

eller bibehållande är med undantag av vissa särskilt angivna undantag avdragsgilla. 

Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana utgifter, vilket 

innebär en mycket generös avdragsrätt för näringsverksamhet, jfr 16:1 IL. 

Med kapitalvinst och kapitalförlust avses vinst och förlust vid avyttring av 

kapitaltillgångar. Kapitaltillgångar är i detta fall alla tillgångar i näringsverksamhet 

förutom lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar och 

andra sådana liknande rättigheter. Finansiella instrument anses därför som huvudregel 

vara skattemässiga kapitaltillgångar för ett aktiebolag. Kapitalvinster utgör som 

utgångspunkt skattepliktig inkomst.
104

 

Utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar kan emellertid undantas från 

beskattning enligt reglerna i 24:12-22 och 25 a IL. I 24:12-22 IL anges att skattefrihet 

föreligger vid utdelning av näringsbetingade andelar. En andel anses vara 

näringsbetingad när de så kallade ägarkravet och villkorskravet är uppfyllda. 

Ägarkravet finns stadgat i 24:13 IL, där det anges att andelen måste ägas av en juridisk 

person. Till juridiska personer räknas inte bara svenska aktiebolag och svenska 

ekonomiska föreningar, utan även utländska bolag som är hemmahörande i en stat inom 

EES som motsvarar tidigare nämnda svenska juridiska personer. Villkorskorskravet 

anges i 24:14 IL och innebär att andelen ska vara en kapitaltillgång och inte vara 

marknadsnoterad. En icke marknadsnoterad andel anses dock vara näringsbetingad om 

innehavet motsvarar minst 10 procent av röstetalet eller är betingad av rörelse, det vill 

säga att andelsinnehavet har ett påvisbart ekonomiskt samband med den bedrivna 

rörelseverksamheten. För företag inom EU är enligt 24:16 IL termen näringsbetingad 

andel utvidgad så att det är andelsinnehavet och inte röstetalet som ska uppgå till tio 

procent, samt att andelarna kan vara lagertillgångar. Vidare måste det inte röra sig om 

företag som motsvarar svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar, jfr 24:17 IL.  

Bakgrunden till reglerna om undantag för näringsbetingade andelar är att undvika 

kedjebeskattning av koncerner.  Utan reglerna skulle principen om att varje bolag utgör 

ett särskilt skattesubjekt kunna diskriminera koncerner jämfört med företag där all 

verksamhet bedrivs inom ett enda företag. Resultatöverföringar och 

resultatutjämningsåtgärder mellan koncernbidrag skulle då kunna leda till en ökad 
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skattebelastning. Kedjebeskattning skulle till exempel uppkomma om ett aktiebolag 

först beskattas för utdelning på aktier det har i ett dotterbolag, då en vidareutdelning till 

moderbolagets ägare också beskattas. På samma sätt skulle kedjebeskattning kunna ske 

om aktierna i dotterbolaget säljs med vinst som därefter delas ut till aktieägarna.
105

 

Utdelningar som lämnas av svenska bolag till utländska bolag beskattas inte med statlig 

inkomstskatt enligt inkomstskattelagen. Istället tas kupongskatt ut i den utsträckning 

mottagaren är skatteskyldig enligt kupongskattelagen.
106

 Kupongskatt är en statlig, 

definitiv källskatt som utgår på utdelning av aktier som innehas av fysiska eller 

juridiska personer som är hemmahörande i utlandet.
107

 Källskatt innebär att skatten tas 

ut vid betalningens källa. Utbetalaren av utdelningen och inte mottagaren är således 

skyldig att innehålla kupongskatt om kupongskattelagen är tillämplig på transaktionen. 

Själva skatteskyligheten till kupongskatt föreligger dock inte hos utbetalaren av 

utdelningen, utan det är mottagaren som är skattesubjektet, jfr 4 § st 1 KupL. 

Kupongskattelagen ger därmed uttryck för källstatsprincipen.
108

  

Kupongskatt tas som huvudregel ut för utdelning som inte kommer från inkomst av 

näringsverksamhet från ett företag som har fast driftställe i Sverige, jfr 4 § st. 1 KupL. 

Skattefrihet medges dock enligt 4 § st. 5 KupL för betalningar till företag inom EU, 

under förutsättning att den juridiska personen innehar minst tio procent av 

andelskapitalet i det utdelande bolaget och det uppfyller villkoren i artikel 2 i EU:s 

moder-dotterbolagsdirektiv, jfr 4 § st. 5 KupL.
109

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ränta som huvudregel dras av från 

näringsverksamhet, samt att utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar 

undantas från beskattning i vissa fall. Utdelning till juridiska personer inom EU är i 

vissa fall undantaget från kupongskatt enligt kupongskattelagen. De generösa 

avdragsreglerna och icke-inkluderingsreglerna för näringsverksamhet medför enligt min 
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mening en naturlig risk för avancerad skatteplanering genom utnyttjande av 

hybridinstrument. För att undvika missbruk, skatteflykt och skattebedrägeri har 

särskilda regler införts i IL, KupL och SFL. Dessa kommer att redogöras för i separata 

avsnitt nedan. 

 

6.3 Ränteavdragsbegränsningsreglerna 

6.3.1 Bakgrund 

Som konstaterats i avsnitt 6.2 medger svenska regler relativt omfattande avdrag för 

ränteutgifter. Detta gäller särskilt för inkomstslaget näringsverksamhet. Syftet är att 

bland annat underlätta finansieringen av verksamheten genom lån för företag, samt att 

lagstiftaren haft svårt att identifiera vilka ränteutgifter som hänför sig till lån och som är 

företagsekonomiskt motiverade.
110

 De generösa ränteavdragsreglerna har medfört att 

företag genom olika ränteupplägg uppnår avancerad skatteplanering.
111

 I svensk rätt har 

därför ränteavdragsbegränsningsregler införts i 24:10 b-e IL.  

Ränteavdragsbegränsningsreglerna tar främst sikte på att motverka räntesnurror, det vill 

säga när avdragsrätt skapas genom lån inom en koncern för att minska det svenska 

beskattningsunderlaget.
112

 Bakgrunden till reglernas införande är de så kallade 

”Industrivärlden-domarna”,
113

 där ett dotterbolag lånade pengar av moderbolaget och 

därefter betalade ränta på lånet. På så sätt skapades räntekostnader som var avdragsgilla. 

Domstolen kom i målet fram till att skatteflyktslagen inte var tillämplig på 

situationerna, vilket ledde till framtagandet av regelverket.
114

 

Regelverket är i sin nuvarande utformning komplext och svårtolkat.
115

 Av 

utrymmesskäl kommer en begränsad redogörelse över reglerna att ges, där fokus ligger 

på de delar som är av relevans för att utreda vilket skydd reglerna erbjuder mot 

utnyttjandet av hybridinstrument.  
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6.3.2 Regelverkets utformning 

Ränteavdragsbegränsningarna i 24:10 a-f IL innebär i huvudsak att avdrag ska nekas för 

ränta för alla skuldförhållanden mellan företag i en intressegemenskap, oberoende av 

vad lånen används till.
116

 Definitionen av intressegemenskap för 

ränteavdragsbegränsningsreglerna stadgas i 24:10 a IL. Där anges att ett företag anses 

vara i intressegemenskap om företagen har ett väsentligt inflytande i det andra företaget. 

Det väsentliga inflytande gäller både direkt och indirekt, till exempel genom ägarandel 

eller om företaget står under i huvudsak samma ledning. Enligt regeringen innebär 

rekvisitet ett krav på en ägarandel strax under 50 procent. Andra faktorer än enbart 

storleken på ägarandelen kan dock komma i fråga vid bedömningen.
117

 Vid en 

jämförelse med ATAD anses begreppet ”närstående företag” för hybridinstrument 

innebära ett krav på rösträtt eller kapitalinnehav motsvarande 25 procent eller mer, 

alternativt rätt att motta 25 procent eller mer av vinsterna i subjektet. För hybridsubjekt 

gäller ett krav på 50 procent, jfr artikel 2 p. 4 ATAD. Kravet för tillämpningen av regeln 

är därmed lägre vid användandet av hybridinstrument jämfört med hybridsubjekt. 

Anledningen till den lägre siffran för hybridinstrument torde vara att hybrida 

missmatchningar via hybridinstrument enbart kräver insikt om instrumentet. 

Arrangemang som baseras på hybridsubjekt anses addera ytterligare komplexitet, vilket 

motiverar en högre siffra för att företagen ska anses närstående.
118

 Jämfört med 

ränteavdragsbegränsningsreglerna har artikel 9 ATAD därmed lägre krav på kopplingen 

mellan företagen för att situationer ska träffa dess tillämpningsområde. 

Det finns emellertid två undantagsregler – kompletteringsregler – enligt vilka avdrag 

ändå medges. Den första kompletteringsregeln är den så kallade tioprocentsregeln, 

vilken stadgas i 24:10 d IL.  Tioprocentsregeln innebär att avdrag medges om den 

inkomst som motsvarar ränteutgiften beskattas med minst tio procent hos mottagaren. 

Regeln är dock inte tillämplig om det huvudsakliga skälet till skuldförhållandet är att 

uppnå en väsentlig skatteförmån, jfr 24:10 d st. 3 IL. Syftet med tioprocentsregeln är att 

möjliggöra för företag med företagsekonomiska motiv att genomföra transaktioner, 

under förutsättningen att ränteinkomsterna beskattas enligt en lägsta beskattningsnivå 

om minst tio procent.
119

 Att regeln innehåller det något ospecifika rekvisitet ”inkomsten 
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som motsvarar ränteutgiften”, beror på att lagstiftaren syftar till att undvika hybrida 

missmatchningar genom utnyttjandet av bland annat hybridinstrument. Rekvisitet syftar 

till att täcka in situationer där klassificeringssvårigheter kan uppstå, till exempel då en 

stat klassificerar en transaktion som en ränteutgift samtidigt som en annan stat 

klassificerar den som en utdelning eller kapitalvinst.
120

  

Av lagtexten framgår inte hur prövningen enligt tioprocentsregeln ska genomföras. För 

att få svar på den frågan krävs en genomläsning av förarbetena.  Där anges att företaget 

ska företa ett ”hypotetiskt test” gällande hur mottagarens jurisdiktion kommer 

klassificera betalningen.
121

 I det fall inkomsten är skattefri eller beskattas med mindre 

än tio procent enligt mottagarens jurisdiktion är tioprocentsregeln inte tillämplig. 

Konsekvensen blir att ränteavdrag inte medges. Det hypotetiska testet innebär med 

andra ord att det är klassificeringen av betalningen enligt den andra statens jurisdiktion 

som är avgörande för prövningen. Dahlberg är kritisk till att det hypotetiska testet enligt 

tioprocentsregeln inte framgår direkt i lagen.
122

 Jag instämmer, särskilt med beaktande 

av att regeln lägger en betungande börda på företagen. Ett stärkande av 

legalitetsprincipen genom att precisera tioprocentsregeln i lagstiftningen skulle öka 

rättssäkerheten. Den hypotetiska testet enligt tioprocentsregeln kan enligt min mening 

jämföras med den prövning som enligt BEPS Åtgärd 2 ska göras vid tillämpningen av 

rekommendation 1.1 som motsvarar artikel 9 ATAD. Betalaren behöver på samma sätt 

ta hänsyn till hur de finansiella instrumenten bör klassificeras enligt hemviststatens 

jurisdiktion.
123

 Av den anledningen anser jag att det hypotetiska test som ska 

genomföras vid tillämpningen av artikel 9 ATAD bör framgå i lagtexten vid 

utformningen av de nya svenska reglerna mot hybrida missmatchningar. Detta kommer 

att diskuteras vidare i avsnitt 7. 

Hybridregeln i artikel 9 ATAD innehåller inte någon stadgad motsvarighet till 

tioprocentsregeln, det vill säga att mottagaren ska beskatta betalningen med en viss 

skattesats för att artikeln inte ska tillämpas. Detta innebär att det är egalt hur mottagaren 

beskattar betalningen vid tillämpningen av hybridregeln, så länge transaktionen 

beskattas.
 
En mycket låg beskattning under tio procent skulle därmed leda till att 

hybridregeln inte är tillämplig på situationen. Skillnader i hur länder beskattar olika 
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typer av transaktioner träffas därför inte av hybridregeln. Hybridregeln motverkar 

därmed inte transaktioner till så kallade ”skatteparadis” som generellt sett har mycket 

låga skattesatser.
124

 

För att avdrag inte ska medges enligt tioprocentsregeln krävs, som konstaterat, att 

mottagaren beskattar betalningen med minst tio procent. Vidare får skälet till 

skuldförhållandet inte vara att uppnå en väsentlig skatteförmån. Dessa krav bör enligt 

min mening utgöra effektiva begränsningar mot vissa hybrida missmatchningar som 

orsakats genom olika typer av räntebetalningar. I dess nuvarande lydelse innebär dock 

tioprocentsregeln sannolikt ett hinder mot den EU-rättsliga etableringsfriheten, vilket 

medför att regeln antagligen kommer att behöva göras om.
125

 Detta kommer att 

diskuteras vidare i avsnitt 6.3.3. 

Den andra kompletteringsregeln anges i 10 e IL (den s.k. ”ventilregeln”). Ventilregeln 

innebär att avdrag medges om skuldförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt 

motiverat.
126

 Prövningen av om skälen kan anses vara affärsmässiga inkluderar 

beaktandet av hybridinstrument. I förarbetena anges att omständigheter som till exempel 

utnyttjande av olika former av hybridinstrument eller hybridföretag för att uppnå en 

förmånlig skattesituation talar mot att avdrag ska medges.
127

 Trots att regeln får anses 

innebära ett visst skydd mot hybrida missmatchningar, medges avdrag så länge 

skuldförhållandet i huvudsak är affärsmässigt motiverat. Enligt min mening finns 

därmed risk för att vissa transaktioner via hybridinstrument anses vara i huvudsak 

affärsmässigt motiverade och följaktligen faller utanför regelns tillämpningsområde.  

 

6.3.3 Förenlighet med den EU-rättsliga etableringsfriheten 

Ränteavdragsbegränsningsreglerna är under omarbetning och ett förslag till nya regler 

är under beredning i Regeringskansliet.
128

 Anledningen till detta är att reglerna mött 
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omfattande kritik, då de i praktiken enbart träffar upplägg där koncerninterna lån 

sträcker sig från bolag i olika länder.
129

 EU-kommissionen har inlett ett 

överträdelseförfarande mot Sverige med motiveringen att reglerna misstänks strida mot 

den EU-rättsliga etableringsfriheten.
130

 Tioprocentsregeln är en av de regler som 

mottagit särskild kritik. Bolagsskatten i Sverige är 22 procent, vilket medför att det 

enbart är i undantagsfall som inkomster i rent inhemska situationer beskattas med en 

lägre skattesats än tio procent. Sannolikheten att beskattningen understiger tio procent 

är därför betydligt större i gränsöverskridande situationer jämfört med transaktioner 

inom Sverige. Tioprocentsregeln torde därför inte finnas kvar i sin nuvarande lydelse 

vid införandet av de nya reglerna. Trots att tioprocentsregeln erbjuder begränsningar för 

utnyttjandet av vissa typer av hybridinstrument, anser jag därför inte att regeln utgör ett 

lämpligt skydd mot hybrida missmatchningar. 

Implementeringen av ATAD är ytterligare en anledning till att 

ränteavdragsbegränsningsreglerna behöver ses över. Förutom hybridregeln innehåller 

direktivets artikel 4 en särskild ränteavdragsbegränsningsregel som skiljer sig från den 

nuvarande svenska regleringen.
131

 De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna kommer 

därmed även att behöva anpassas för att tillgodose kraven för hybrida missmatchningar 

i artikel 9 men framförallt för att möta kriterierna som ställs upp i 

ränteavdragsbegränsningsregeln i artikel 4 ATAD. 
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6.3.4 Sammanfattande kommentar 

Ränteavdragsbegränsningsreglerna erbjuder visst skydd mot utnyttjandet av vissa typer 

av hybrida missmatchningar när betalningen klassificerats som ränta. Reglerna strider 

emellertid sannolikt mot den EU-rättsliga etableringsfriheten och är under omarbetning. 

Till skillnad från hybridregeln i artikel 9 ATAD tar ränteavdragsbegränsningsreglerna 

sikte på alla skuldförhållanden för företag i en intressegemenskap. Hybridregeln syftar 

endast till att motverka avdrag som leder till hybrida missmatchningar. I detta avseende 

går ränteavdragsbegränsningsreglernas tillämpningsområde längre än de krav artikel 9 

ATAD uppställer. Kravet på intressegemenskap enligt 

ränteavdragsbegränsningsreglerna är dock högre ställt jämfört med hybridreglerna. 

Vidare öppnar kompletteringsreglerna upp för möjligheter att utnyttja hybrida 

missmatchningar, till exempel genom ventilregeln som enbart kräver att 

skuldförhållandet är ”i huvudsak” affärsmässigt motiverat. Regelverkets nuvarande 

lydelse erbjuder därmed inte ett tillräckligt skydd mot hybrida missmatchningar. De nya 

ränteavdragsbegränsningsreglerna kommer att behöva ta hänsyn till både 

ränteavdragsbegränsningsregeln i artikel 4 och regeln om hybrida missmatchningar i 

artikel 9 ATAD. 

 

6.4 Utdelning på vissa utländska andelar 

Som konstaterat i avsnitt 6.2 är utdelning på näringsbetingade andelar som huvudregel 

skattefri. Undantag från skattefrihet finns reglerat i 24:19 IL. Där anges att utdelning på 

andel som lämnas av ett utländskt företag ska tas upp till den del utdelningen får dras av 

som ränta eller liknande i det företag som lämnar utdelningen. Regeln tar sikte på 

hybrida missmatchningar och infördes 2015 med anledning av ändringar i EU:s 

moder/dotterbolagsdirektiv.
132

 Bakgrunden till ändringarna var att ta itu med de 

olikheter i medlemsländernas skattesystem som enligt kommissionen medförde att 

gränsöverskridande skatteplanering genom hybridfinansiering kunde användas för att 

uppnå skattearbitrage.
133

 Regeln syftar till att begränsa hybridsituationer där avdrag 

medges i staten där ett dotterbolag är etablerat samtidigt som utdelningen inte beskattas 
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i moderbolaget.
134

 Regeln är tillämplig på ”utländska bolag”, vilket medför att den går 

utöver mor/dotterbolagsdirektivets minimikrav genom att vara tillämplig på länder även 

utanför EU, jfr 24:19 IL. Vidare är 24:19 IL tillämplig när moderbolagets andelsinnehav 

i dotterbolaget understiger tio procent av samtliga kapitalandelar men då andelarna 

fortfarande anses vara näringsbetingade, till exempel vid situationer där andelarna är 

onoterade.
135

 I förarbetena diskuterades om bestämmelsen skulle vara tillämplig på alla 

situationer där utbetalningen varit avdragsgill i utbetalarstaten eller om den skulle 

begränsas till ränta.
136

  Bestämmelsens syfte ansågs uppfyllas även om den begränsades 

till situationer där utdelningen får dras av som ränta. För att inte låsa fast den 

skattemässiga bedömningen så att betalningen formellt sätt måste klassificeras som 

ränta i den utbetalande staten för att omfattas av regeln, formulerades bestämmelsen så 

att den är tillämplig ”på ränta eller liknande”.  ”Ränta eller liknande” är inte definierat 

utan tillämpningsområdet har lämnats till rättstillämparen att avgöra.
 
Förarbetena anger 

dock att utdelning till utländska motsvarigheter till preferensaktier faller under regelns 

tillämpningsområde.
137

 

Vid en jämförelse med hybridregeln i artikel 9 ATAD kan konstateras att hybridregeln 

anger att avdrag inte ska medges i den utbetalande staten. Detta är motsatsen till vad 

bestämmelsen i 24:19 IL anger, som ju tar sikte på mottagarstaten. Regeln i 24:19 IL 

går istället i linje med rekommendation 2.1 i BEPS Åtgärd 2. Till skillnad från ATAD, 

hänvisas inte uttryckligen till BEPS-rapporten i ändringsförslaget till 

moder/dotterbolagsdirektivet. Att föreskrifterna överensstämmer med rekommendation 

2.1 är ändå sannolikt ett resultat av EU:s och OECD:s gemensamma arbete mot 

skatteflykt.
138

  

Som tidigare konstaterats har rekommendation 2.1 inte tagits i beaktande vid 

utformandet av artikel 9 ATAD. Frågan uppstår därmed om en ändring av 24:19 IL 

kommer behöva göras vid implementeringen av ATAD, eftersom regeln går emot 

artikel 9 ATAD. Annorlunda formulerat är frågan vilket direktivs instruktioner som bör 

ges företräde; moder/dotterbolagsdirektivets eller ATAD:s. Båda reglerna grundar sig 

på EU:s och OECDS gemensamma arbete och finns representerade i BEPS Åtgärd 2.  
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Den nuvarande hybridregeln i 24:19 IL får enligt min mening anses motsvara 

specialregeln i rekommendation 2.1. Av den anledningen anser jag att hybridregeln i 

24:19 IL bör ha företräde framför formuleringen i artikel 9 ATAD, som ger uttryck för 

den generella rekommendationen 1.1. Den svenska hybridregeln i 24:19 IL bör därmed 

förbli oförändrad vid en implementering av artikel 9 ATAD.  

 

6.5 Kupongskattelagen 

Hybridregeln i 24:19 IL begränsar hybrida missmatchningar som uppstår för 

utdelningar som lämnats till svenska bolag. Utdelningar som lämnas av svenska bolag 

till utländska bolag beskattas inte enligt inkomstskattelagen. Istället tas kupongskatt ut i 

den utsträckning mottagaren är skatteskyldig enligt kupongskattelagen.
139

 Varken BEPS 

Åtgärd 2 eller Skatteverkets rapport diskuterar kupongskatt i relation till hybrida 

missmatchningar.
140

 En första fråga blir därmed om kupongskattelagens bestämmelser 

kan aktualiseras i samband med tillämpandet av hybridregeln i artikel 9 ATAD.   

Enligt min mening kan kupongskattelagens regler komma att påverka valet av hur 

artikel 9 ATAD ska implementeras i svensk rätt. I det fall en implementering likt den 

danska väljs, så att instrumentet omklassificeras enligt mottagarstatens klassificering, 

kan kupongskattelagens bestämmelser aktualiseras i vissa fall. Antag till exempel att 

betalaren i en situation likt typfall 1 finns i Sverige och mottagaren i land X. Sverige har 

klassificerat betalningen som ränta och i land X har betalningen klassificerats som 

skattefri utdelning. Enligt artikel 9 ATAD ska Sverige vägra avdrag för betalningen. Ett 

sätt att vägra avdrag är att välja att omklassificera instrumentet i enlighet med 

mottagarens klassificering. I scenariot leder det till att betalningen omklassificeras från 

ränta till utdelning. I det fall företaget inte är undantaget kupongskatt, leder 

omklassificeringen till att en extra skatt åläggs det svenska företaget. Det ska dock 

understrykas att detta hypotetiska scenario enbart sker i undantagsfall för företag som 

inte omfattas av 4 § st. 5 KupL och som inte omfattas av undantagande från 
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kupongskatt genom skatteavtal.
141

 Undantas företaget från kupongskatt, kan 

kupongskatelagens skatteflyktsregler komma aktualiseras. Beroende på hur artikel 9 

ATAD implementeras kan kupongskattelagen därmed komma påverka skatteutfallet i 

vissa situationer, vilket enligt min mening motiverar att relevanta bestämmelser i lagen 

utreds.  

Grundläggande bestämmelser för när kupongskatt tas ut, samt när undantag medges, har 

redogjorts för i avsnitt 6.2. Den skatteflyktsregel som närmast finns att tillgå när 

kupongskatt undantagits från beskattning är den så kallade ”bulvanregeln” i 4 § st. 3 

KupL.
142

 Bulvanregeln föreskriver att skattskyldighet föreligger om den 

utdelningsberättigade innehar aktierna under sådana förhållanden, att annan därigenom 

obehörigen bereds förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från 

kupongskatt. Bestämmelsen syftar till att förhindra att skattskyldighet för kupongskatt 

kringgås genom så kallade bulvanförhållanden. Följden vid ett tillämpande av 

bulvanregeln är att den som tagit emot en utdelning ska beskattas om denna agerat som 

bulvan för någon annan. Konsekvensen är att det är bulvanen som blir skatteskyldig och 

inte den som varit skatteskyldig om kringgåendet inte ägt rum.
143

 Bulvanregeln ger visst 

skydd för arrangemang som är upplagda för att kringgå skatt. Den avser dock en 

specifik kringgåendesituation
144

  som inte är kopplad till de situationer artikel 9 ATAD 

tar sikte på. Vidare är det bulvanen som blir skatteskyldig och inte betalaren. I linje med 

ovanstående diskussion anser jag därför att bulvanregeln inte täcker in sådana 

situationer som artikel 9 ATAD avser att neutralisera.  

 

6.6 Skatteflyktslagen 

Den svenska skatteflyktslagen har haft olika utformning sedan den infördes för första 

gången år 1980. Lagens ursprungliga utformning lade så pass stort rättssäkerhetsfokus 

genom sin restriktiva utformning att den i princip aldrig tillämpandes.
145

 

Tillämpningsområdet har sedan dess utvidgats till dess nuvarande lydelse. 
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förmån vid fastställande av underlag för inkomstskatt. I sådant fall beskattas även i detta fall bulvanen; 

Prop. 2015/16:14, s. 33.  
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 Prop. 2015/16:14 s. 33. 
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 Hultqvist, SvSkT 2005, s. 307; Påhlsson, Skattenytt 2016, s.118 f. 



52 

 

Skatteflyktslagens gäller statlig och kommunal inkomstskatt, jfr 1 § SFL.  

Skatteflyktslagens centrala skatteflyktsbestämmelse går att finna i 2 §, vilket är en 

generalklausul. Generalklausulens utformning tillkom då lagstiftaren förstått att det hela 

tiden tillkommer nya metoder att undandra skattemedel och att det är praktiskt omöjligt 

att genom specifik lagstiftning förhindra samtliga av dessa metoder.
146

 I 2 § anges att 

beskattning av en rättshandling ska ske utan hänsyn till den företagna rättshandlingen, 

om följande fyra rekvisit uppfylls:  

i) Rättshandlingen medför en väsentlig skatteförmån för den skatteskyldiga;  

ii) Den skatteskyldige direkt eller indirekt medverkat i förfarandet;  

iii) Skatteförmånen utgjort det avgörande skälet för förfarandet (det s.k. 

avsiktsrekvisitet); och   

iv) Taxering enligt ordinarie regler skulle strida mot lagstiftningens syfte.  

Vid en jämförelse med hybridregeln kan inledningsvis konstateras att rättshandlingen 

enligt generalklausulen måste innebära en väsentlig skatteförmån för den 

skatteskyldige. Vid bedömningen ska de aktuella förhållandena beaktas. Påståenden om 

eventuella framtida skatteolägenheter ska enbart beaktas om de aktualiseras inom en 

relativt snar framtid.
147

 I de fall den skatteskyldige genom transaktionerna inte fått 

någon skatteförmån har det i några rättsfall inneburit att lagen inte tillämpats.
148

 Något 

motsvarande krav på att förmånen ska vara väsentlig finns inte i artikel 9 ATAD.  

Generalklausulens andra rekvisit, om direkt eller indirekt medverkan, får anses gå 

längre än artikel 9 ADAD. Hybridregeln i artikel 9 ATAD tar rimligtvis endast sikte på 

direkt medverkan, då den inte föreskriver något om indirekt medverkan. Vidare 

innehåller inte Artikel 9 ATAD någon motsvarighet till generalklausulens 

avsiktsrekvisit.  

Slutligen finns ingen motsvarighet till det sistnämnda rekvisitet i artikel 9 ATAD, det 

vill säga att förfarandet måste strida mot lagstiftningens syfte. Bedömningen om 

förfarandet strider mot lagstiftningens syfte beaktar framförallt skattebestämmelsens.
149
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 Påhlsson, Skattenytt 2016, s. 118. 
147

 Prop. 1980/81:17 s. 28. 
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 Se bl.a. RÅ 1990 ref. 11, Rå84 1:46 och Rå85 1:68. 
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Rekvisitet har kritiserats bland annat med hänsyn till att det anses vara godtyckligt och 

medför rättsosäkerhet
150

  

Vid en samlad jämförelse av generalklausulen och artikel 9 ATAD kan sägas att 

generalklausulen innehåller ett antal rekvisit som begränsar dess tillämpningsområde 

och som inte återfinns i artikel 9 ATAD. Förutom det andra rekvisitet (ii) om att den 

skatteskyldige direkt eller indirekt ska ha medverkat i förfarandet, får övriga rekvisit 

anses innebära ett mer restriktivt tillämpningsområde.  

Generalklausulen bör enligt min mening kunna tillämpas på vissa situationer där 

utnyttjandet av hybridinstrument leder till hybrida missmatchningar. Detta kräver dock 

att de fyra rekvisiten uppfylls. Rekvisitens vaga utformning har mött omfattande kritik i 

doktrin och regelns tillämpningsområde har ansetts oförutsägbart.
151

 Särskilt det 

sistnämnda rekvisitet, att förfarandet ska strida mot lagstiftningens syfte, har visat sig 

vara svårbedömt.
152

 I en tidigare rapport
153

 från OECD anges att generella 

skatteflyktsregler likt generalklausulen är mindre lämpliga för att motverka 

hybridinstrument. Anledningen är att generella skatteflyktsregler normalt kräver att 

arrangemanget syftar till att undvika skatt i den aktuella jurisdiktionen. Hybrida 

missmatchningar brukar emellertid vara förenliga med den nationella lagstiftningen, 

vilket medför att många situationer sannolikt faller utanför en sådan regels 

tillämpningsområde.
154

 Trots att generalklausulen erbjuder ett visst skydd mot 

utnyttjandet av hybridinstrument, är den enligt min mening därmed inte tillräckligt 

omfattande eller effektiv för att täcka in samtliga situationer som artikel 9 ATAD tar 

sikte på.   

 

6.7 Sammanfattande kommentar 

Nuvarande svenska regler kan inte anses uppfylla de krav som artikel 9 ATAD ställer 

för att motverka hybrida missmatchningar via hybridinstrument. För att en lojal 

implementering i svensk rätt krävs därför att en ny regel mot hybrida missmatchningar 
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införs. Ränteavdragsbegränsningsreglerna kommer att behöva justeras för att tillgodose 

kraven i både artikel 9 och artikel 4 ATAD. Hybridregeln i 24:19 IL anser jag bör förbli 

oförändrad vid en implementering, trots att den går emot vad som föreskrivs i artikel 9 

ATAD. Detta eftersom den får anses utgöra en specialregel i förhållande till artikel 9 

ATAD. Regeln erbjuder skydd mot hybrida missmatchningar där betalningen 

klassificeras som utdelning i mottagarstaten. Bulvanregeln i kupongskattelagen är inte 

generellt tillämplig utan tar sikte på en specifik kringgåendesituation. Det är dessutom 

bulvanen som beskattas och inte företaget där betalningen har sin källa. 

Generalklausulen i skatteflyktslagen torde vara effektiv mot vissa typer av hybrida 

missmatchningar, men täcker inte in samtliga situationer som hybridregeln tar sikte på. 

Några justeringar av kupongskattelagen och skatteflyktslagen bör dock inte att behövas 

vid den svenska implementeringen av artikel 9 ATAD. 

 

7 Implementeringen av artikel 9 ATAD i 

svensk rätt 

7.1 Inledning 

Problemet med skattearbitrage genom utnyttjande av hybridinstrument kan tacklas på 

betydligt fler än ett sätt. För att kunna föra en ändamålsenlig diskussion om 

implementeringen av artikel 9 ATAD kommer avvägningar att göras genom beaktande 

av svenska skatterättsliga principer.  

Inledningsvis diskuteras relevanta skatterättsliga principer och de ställs emot varandra i 

syfte att utreda vilken eller vilka principer som bör prioriteras vid implementeringen av 

hybridregeln. Därefter förs en analys kring hur artikel 9 ATAD kan implementeras i 

svensk rätt. Fokus ligger på att lösa de problemområden som uppmärksammats vid 

diskussionen i tidigare avsnitt, bland annat frågor om klassificering, regelns förhållande 

till 24:19 IL och det hypotetiska test som ska göras vid tillämpandet av regeln. Vid 

diskussionen beaktas de slutsatser som dragits i tidigare avsnitt om de krav som finns 

från ATAD och BEPS Åtgärd 2 om regelns utformning. För- och nackdelar med de 

olika implementeringsalternativen utreds genom att de ställs i relation till de svenska 
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skatterättsliga principer som diskuterats. Avsnittet avslutas med en sammanfattande 

kommentar där de slutsatser som dragits presenteras.   

 

7.2 Skatterättsliga principer 

Inom skatterätten finns ett antal olika principer som historiskt sett haft betydelse vid 

utformandet av lagstiftningen. Några vanligt förekommande principer är 

skatteförmågeprincipen, hemvistprincipen, källstatsprincipen, intresseprincipen, 

likformighetsprincipen samt principer om neutralitet, reciprocitet, enkelhet och 

synlighet.
155

 Inledningsvis diskuteras därför hur dessa principer förhåller sig till 

varandra och vilka av principerna som bör ha störst inflytande vid utformandet av 

hybridregeln i artikel 9 ATAD. 

Neutralitetsprincipen har haft betydande inflytande vid utformandet av 

företagsbeskattningen.
156

 Principen innebär att skattskyldigheten för olika transaktioner 

ska vara neutrala inför den skatteskyldiges val mellan olika handlingsalternativ. Om 

handlingsalternativen är ekonomiskt likvärdiga före skatt bör de också vara det efter 

skatt. Vidare anses risken för skatteflyktstransaktioner minska i ett neutralt format 

skattesystem.
157

 

Likformighetsprincipen är nära kopplad till neutralitetsprincipen. 

Likformighetsprincipen är en allmän rättviseprincip som innebär att situationer av 

samma art ska beskattas på ett liknande sätt.
158

 Ökad likformighet medför ökad 

neutralitet. I en gränsöverskridande situation blir följden att en transaktion inte ska 

behandlas varken bättre eller sämre än en rent inhemsk transaktion.  

Reciprocitetsprincipen är också relevant för den fortsatta diskussionen. Principen 

innebär att om en kostnad är avdragsgill för betalaren ska intäkten också vara 

skattepliktig för mottagaren, och motsatsvis att kostnaden inte är avdragsgill för 

betalaren om den är det för mottagaren.
159

 Enligt min mening kan hybridregeln i 9 
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ATAD sägas ge uttryck för en form av internationell reciprocitet, då den innebär att 

mottagarstatens behandling av betalningen beaktas.  En fråga som blir aktuell i den 

kommande diskussionen är därmed hur långt lagstiftaren bör gå för att tillmötesgå 

principen. De danska hybridreglerna innebär till exempel att principen beaktas i hög 

grad genom att hybridinstrumentet omklassificeras i enlighet med 

mottagarjurisdiktionens klassificering.  

Skatteförmågeprincipen är en historiskt viktig princip som har haft stort inflytande vid 

utformningen av det svenska skattesystemet.
160

 På företagsbeskattningens område har 

emellertid neutralitetsprincipen vägt tyngre.
161

 Skatteförmågeprincipen bygger på 

tanken att envar ska betala skatt i förhållande till sin egen förmåga.
162

 Vid 

gränsöverskridande situationer aktualiseras särskilda problem vid beaktandet av 

skatteförmågeprincipen, då ett förverkligande av principen kräver en beskattning som 

tar hänsyn till företagets totala inkomst.
163

 Skatteförmågeprincipen kopplas traditionellt 

sätt till hemvistprincipen, vilken förespråkar hemviststatens rätt att beskatta företaget.
164

 

Mot skatteförmågeprincipen går det att ställa intresseprincipen. Intresseprincipen 

innebär förenklat sett att skattebördan ska fördelas med hänsyn till den nytta 

skattebetalaren har av den. Inom svensk rätt är intresseprincipen ofta underordnad 

skatteförmågeprincipen.
165

 Vid internationell beskattning har emellertid 

intresseprincipen haft betydande påverkan för olika skatteteorier. Intresseprincipen är då 

ofta sammanlänkad med teorier om källbeskattningen. Enligt källstatsprincipen ska 

staten från vilken en inkomst härrör beskatta inkomsten, oavsett varifrån den 

skatteskyldige är bosatt. Intresseprincipen talar då för källstatens rätt att beskatta, 

eftersom källstaten tillhandahållit till exempel infrastruktur och bidragit till 

verksamhetens vinster. Hemviststaten har däremot inte haft några kostnader för den 

utländska investeringen i sig.
166

 Både skatteförmågeprincipen och intresseprincipen är 
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allmänna till sin karaktär, vilket innebär att de inte kan ange hur hybridregeln bör 

utformas utan ytterligare ställningstaganden.
167

  

Legalitetsprincipen är ytterligare en central princip inom skatterätten som brukar 

uttryckas ”nullum tributum sine lege”, det vill säga ingen skatt utan lag. Principen 

möjliggör för skattesubjekt att bedöma de skatterättsliga konsekvenserna av en 

rättshandling. Den ökade förutsebarheten i lagen stärker på så sätt rättssäkerheten. 

Hultqvist menar att då föreskriftskravet i 8:3 RF utgör en central del av 

legalitetsprincipen, bör den skatterättsliga legalitetsprincipen vara en absolut norm som 

inte får åsidosättas.
168

 Påhlsson instämmer inte med idén om legalitetsprincipen som en 

absolut norm, utan anser att det rör sig om just en princip. Kravet på lagstöd får dock 

anses vara en målsättning.
169

 Det finns således starka skäl att i möjligaste mån söka 

tillgodose legalitetsprincipens vid den svenska implementeringen av hybridregeln. Detta 

kan uppnås genom specificerande av regelns rekvisit. Mot tydliga definitioner av 

rekvisiten talar dock att bedömningen enligt hybridregeln behöver vara flexibel för att 

kunna täcka in samtliga situationer där hybrida missmatchningar kan uppstå.  

Enkelhet i beskattningen innebär både att de skatteskyldiga enkelt ska få hjälp att lämna 

uppgifter samt att uppgifterna ska vara enkla att kontrollera för Skatteverket. Ett 

skattesystem som har kontrollsvårigheter och kontrollhåll minskar både i legitimitet och 

respekt, vilket medför lägre skatteintäkter än nödvändigt. Synlighet i beskattningen är 

ett demokratiskt krav som innebär att medborgarna har rätt att veta vad de betalar i 

skatt. Skattesystemet ska således sträva efter att vara lättförståeligt och logiskt 

uppbyggt.
170

 Så som konstaterats i tidigare avsnitt är hybridregeln i ATAD vagt 

formulerad och medför en betungande börda för skattemyndigheterna. Det kan också 

vara svårt för företag att förutsäga hur beskattningen kommer ske. Principerna om 

enkelhet och synlighet synes därmed fått stå tillbaka vid utformandet av regeln. Vid den 

svenska implementeringen bör enligt min mening principerna ändå i möjligaste mån 

beaktas i de fall de inte leder till en inskränkning av regelns tillämpningsområde.  

Sammanfattningsvis kan sägas att fokus vid den kommande diskussionen bör ligga på 

hybridregelns förenlighet med neutralitetsprincipen. Neutralitetsprincipen har haft 

betydande inflytande vid utformandet av lagstiftningen på företagsbeskattningens 
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område och risken för skatteflyktstransansaktioner anses minska om principen 

tillgodoses. Även likformighetsprincipen bör tillmätas vikt, då ökad likformighet 

medför ökad neutralitet. Vidare kommer reciprocitetsprincipen att vara relevant vid 

diskussionen om huruvida enbart avdrag bör vägras eller om hybridinstrumentet bör 

omklassificeras i sin helhet. Vid en eventuell konflikt mellan neutralitetsprincipen och 

reciprocitetsprincipen, får neutralitetsprincipen anses ha en starkare ställning och bör 

således äga företräde.  

Trots att skatteförmågeprincipen haft en historiskt viktig roll, får även den anses vara 

underordnad neutralitetsprincipen på företagsbeskattningens område. Vid en avvägning 

mellan skatteförmågeprincipen och intresseprincipen, väger skatteförmågeprincipen 

generellt sett tyngre. Inom den internationella skatterätten har dock intresseprincipen 

tillmätts betydelse vid diskussioner om källstatsprincipen. Av den anledningen blir 

intresseprincipen ändå intressant vid diskussionen om implementeringen av 

hybridregeln. Slutligen kan konstateras att den skatterättsliga legalitetsprincipen samt 

principerna om enkelhet och synlighet i möjligaste mån bör beaktas vid utformandet av 

skattelagstiftningen.   

 

7.3 Implementeringen av hybridregeln i svensk rätt 

7.3.1 Generella utgångspunkter  

ATAD är ett direktiv på den direkta beskattningens område. Syftet med direktivet är att 

motverka skatteflykt. Dubbel ickebeskattning, vilket kan uppstå genom utnyttjande av 

hybridinstrument, anses skada den interna marknaden i EU och medlemsstaterna går 

miste om skatteintäkter. Hybridregeln i artikel 9 ATAD innebär att staten där 

betalningen har sin källa ska vägra avdrag i de fall betalningen inte tas upp till 

beskattning i mottagarlandet. Då det i hög grad får anses osannolikt att missförstå syftet 

med regeln i artikel 9 ATAD, bör implementeringen av reglerna i de nationella 

lagstiftningarna i huvudsak se likadan ut. Reglerna kommer dock rimligtvis ha olika 

ordalydelse i de olika medlemsstaterna eftersom staterna är fria att tolka direktivet, så 

länge reglerna uppnår önskad effekt och är lojala gentemot direktivets syfte.
171
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 Detta kan komma att bli problematiskt eftersom hybridregeln avser att motverka skatteflykt genom att 

täppa till luckor och skillnader i medlemsstaternas lagstiftning. Diskrepans i medlemsstaternas vid 
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En inledande fråga blir i vilken lag som artikel 9 ATAD bör implementeras. Det finns 

flera olika möjligheter. Förutom ett införande av bestämmelsen i IL, skulle ett alternativ 

till exempel vara att utvidga skatteflyktslagens tillämpningsområde. Generella 

antiskatteflyktsregler, likt skatteflyktslagens generalklausul, anses vara mindre effektiva 

jämfört med regler som specifikt reglerar hybrida missmatchningar.
172

 Skatteflyktslagen 

har även mottagit kritik för att dess nuvarande vaga lydelse och tillämpningsområde inte 

anses uppfylla grundläggande legalitetskrav.
173

 Med hänsyn till dessa två aspekter 

förefaller en utvidgning av skatteflyktslagens tillämpningsområde som mindre lämplig. 

Nuvarande regler om begränsningar om avdragsrätt återfinns i 24 Kap IL. Ett införande 

av hybridregeln i IL skulle därmed vara logiskt och lättförståeligt för skattebetalare. 

Enligt min mening bör artikel 9 ATAD därför införas i IL, förslagsvis i det 24 kapitlet.  

En följdfråga som uppstår är vilken utformning hybridregeln bör ges. Hybridregeln i 

ATAD skulle kunna ges formen av en generalklausul. Ett annat alternativ är att införa 

flera särskilda regler som tar sikte på specifika transaktionstyper, likt den befintliga 

hybridregeln i 24:19 IL. Fördelen med en generalklausul är att regeln blir enkel i sin 

utformning och har ett brett tillämpningsområde. Risken för att specifika 

hybridinstrument inte omfattas av tillämpningsområdet minskar om hybridregeln ges en 

generell utformning. En generalklausul skulle dock vara problematisk med hänsyn till 

den skatterättsliga legalitetsprincipen. I de fall regeln ges en vid lydelse, likt nuvarande 

regeln i artikel 9 ATAD, kan det leda till ett oförutsägbart tillämpande av regeln. Här 

kan en parallell dras till den kritik som generalklausulen i 2 § SFL mottagit, vilket 

redogjorts för i avsnitt 6.6.  

Specifika regler som tar sikte på vissa särskilda transaktioner leder till en mer 

förutsägbar beskattning. Ett exempel är hybridregeln i 24:19 IL som tar sikte på 

utdelningar till svenska bolag. Risken med implementeringen av hybridregeln via 

specifika regler är dock att reglerna inte omfattar samtliga hybridinstrument som kan 

medföra dubbel ickebeskattning. De nuvarande danska reglerna anses till exempel inte 

täcka in alla typer av hybridinstrument.  Vidare anges i Åtgärd 2 att det inte går att 

                                                                                                                                               
implementeringen av hybridregeln, samt att regeln kan komma att behöva modifieras i efterhand, riskerar 
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identifiera samtliga situationer som kan leda till hybrida missmatchningar. Av den 

anledningen rekommenderas i rapporten att begreppet hybridinstrument inte 

definieras.
174

 Personligen har jag svårt att se hur specifika regler skulle kunna utformas 

utan att gå in på klassificeringsfrågan. Till exempel tar hybridregeln i 24:19 IL sikte på 

utdelningar.  

Så som konstaterats i tidigare avsnitt förefaller syftet med hybridregeln vara att verka 

avskräckande snarare än att erbjuda en perfekt lösning till problemen med hybrida 

missmatchningar. Ett sådant argument håller enligt min mening inte när det ställs upp 

mot kravet på att skatteregler ska vara förenliga med legalitetsprincipen, samt 

principerna om enkelhet och synlighet i beskattningen. Med anledning av att 

hybridregeln är avsedd att täcka in samtliga situationer där hybrida missmatchningar 

uppstår, förefaller det ändå som mest sannolikt att den svenska implementeringen 

kommer att landa i införandet av en generalklausul. I sådant fall är det emellertid viktigt 

att i möjligaste mån söka tillgodose legalitetsprincipen genom att specificera regelns 

rekvisit.  

Oavsett om artikel 9 ATAD ges formen av en generell regel eller specifika regler, finns 

flera intressanta frågor gällande regelns tillämpningsområde som bör övervägas vid 

implementeringen. Dessa kommer att diskuteras i relation till svenska skatterättsliga 

principer i nedanstående avsnitt. 

 

7.3.2 Tillämpningsområde 

Minimikravet enligt direktivets nuvarande lydelse är att hybridregeln ska vara tillämplig 

inom EU, jfr artikel 3 ATAD. En minimiimplementering av regeln skulle följaktligen 

innebära att hybridbetalningar som går till eller från tredje land inte träffas av regelns 

tillämpningsområde. Vid den svenska implementeringen blir det därför aktuellt att 

undersöka om hybridregeln bör bli universellt tillämplig. Till att börja med kan 

konstateras att Sverige som medlem i OECD har internationella åtaganden, som bland 

annat innebär att Sverige bör eftersträva att implementera OECD:s rekommendationer. 

Av Åtgärd 2 framgår att skatteflykt genom utnyttjande av hybridinstrument är ett 

problem inom OECD:s medlemsländer.
175

 Rekommendationerna innefattar att 
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medlemsstaterna bör införa ett flertal internationellt tillämpliga hybridregler. Trots att 

rekommendationerna inte är bindande för Sverige, finns incitament att söka anpassa de 

Svenska reglerna så att de är i linje med rekommendationerna. Det kan även tilläggas att 

i det fall ändringsförslaget till ATAD röstas igenom, kommer hybridregelns 

tillämpningsområde även att omfatta tredje land. Dessa två faktorer talar enligt min 

mening för en universellt tillämplig regel vid den svenska implementeringen.  

Frågan blir därefter hur svenska skatterättsliga principer förhåller sig till dessa två 

alternativ. En minimiimplementering skulle innebära att enbart betalningar från Sverige 

till en medlemsstat skulle nekas avdrag. Samma betalning till ett tredje land skulle 

däremot inte beskattas. En universell tillämpning av hybridregeln skulle således 

innebära ökad neutralitet och likformighet, eftersom en hybridbetalning från Sverige till 

ett land inom EU skulle behandlas likadant som en betalning till tredje land. 

Reciprocitetsprincipen skulle även tillgodoses i högre grad. Det ska emellertid 

understrykas att hybridbetalningar från tredje land till Sverige inte kommer att regleras 

med undantag av de betalningar som träffas av 24:19 IL, såvida inte tredje land har 

implementerat motsvarande hybridregler. Slutligen skulle en universellt tillämplig regel 

medföra en ökad förutsägbarhet i regelsystemet, då den nuvarande hybridregeln i 24:19 

IL gäller gentemot tredje land. Sammanfattningsvis anser jag att övervägande skäl talar 

för att den svenska lagstiftaren bör utsträcka hybridregelns tillämpningsområde till att 

omfatta tredje land vid den svenska implementeringen av artikel 9 ATAD. 

 

7.3.3 Närståendekravet 

För att hybridregeln i artikel 9 ATAD ska kunna tillämpas finns krav på att företagen 

ska vara närstående, jfr artikel 2 ATAD. I de fall företagen uppfyller närståendekravet 

och en hybrid missmatchning uppstår, leder det till att ränteavdrag inte medges. 

Skatteförmågeprincipen talar för att två företag med lika förmåga ska beskattas lika. Får 

en juridisk person avdrag för en räntebetalning bör därmed en annan juridisk person 

medges avdrag för samma räntebetalning. Vid första anblick framstår det därmed som 

problematiskt att ett företag som genomför en gränsöverskridande betalning beskattas 

annorlunda jämfört med en rent inhemsk situation vid tillämpandet av hybridregeln. Det 

är dock viktigt att tydliggöra vems skatteförmåga som bedöms. Skatteförmågeprincipen 

kräver att beskattningen tar hänsyn till den enskildas totala inkomst. I annat fall är det 
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inte möjligt att se till den enskildes totala förmåga, utan enbart inkomsten. För att ett 

system för beskattning av utlandsverksamhet ska uppfylla skatteförmågeprincipens krav 

ska den enskildas totala inkomster betraktas någonstans.
176

 Det kan därför vara relevant 

att titta på den sammanlagda beskattningen av två närstående bolag. Vidare talar 

neutralitetsprincipen för att företag som drivs i koncernform, det vill säga med flera 

ingående juridiska enheter, inte ska drabbas av en annorlunda beskattning jämfört med 

om verksamheten drivits av en enskild juridisk person.
177

 I linje med detta anser jag att 

neutralitetsprincipen även talar för att närstående företags sammanlagda inkomst ska 

beaktas vid beskattningen.  

Hybridregelns närståendekrav bör emellertid varken kunna höjas över eller sänkas under 

25 procent vid den svenska implementeringen. En högre procentsats går av uppenbara 

skäl emot ATAD:s minimikrav. Ett läge krav på procentsats, som går utöver direktivets 

minimikrav, riskerar att strida mot den EU-rättsliga etableringsfriheten.
178

 Anledningen 

till detta är att hybridregeln enbart träffar gränsöverskridande situationer. Jämfört med 

en rent inhemsk situation, skulle en gränsöverskridande situation behandlas sämre ur 

skattehänseende om procentsatsen är lägre än miniminivån.  

Sammanfattningsvis kan enligt min mening sägas att det inte finns någon större 

valmöjlighet vad gäller närståendekravet på 25 procent vid den svenska 

implementeringen. Jag anser därför att den svenska lagstiftaren bör besluta om ett krav 

på 25 procent, då ett strängare krav riskerar strida mot den EU-rättsliga 

etableringsfriheten. 

 

7.3.4 Klassificeringen 

Följden av att hybridregeln i artikel 9 ATAD tillämpas är att betalaren ska vägra avdrag. 

Det beskrivs dock inte hur bedömningen vid klassificeringen ska genomföras eller på 

vilket sätt avdrag bör vägras. Dessa blir därför centrala frågor vid implementeringen av 

hybridregeln.  

Inledningsvis kan konstateras att ATAD inte beskriver hur klassificeringen av 

instrumenten ska genomföras. I tidigare avsnitt har slutsatsen dock dragits att avsikten 
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sannolikt är att skattemyndigheterna i betalarens stat ska genomföra ett hypotetiskt test 

av hur mottagarens jurisdiktion bör klassificera betalningen. Skattebehandlingen av det 

svenska företaget är således beroende av skattebehandlingen i den utländska 

jurisdiktionen. För att företagen ska kunna lämna korrekta och fullständiga uppgifter till 

Skatteverket, krävs i sin tur vetskap om den utländska jurisdiktionens lagstiftning. 

Regeln ställer därmed höga krav på det betalande företagets kännedom om 

mottagarjurisdiktionens lagstiftning. Det kan emellertid påpekas att hybridregeln riktar 

sig till närstående företag, som bör ha större insyn i den utländska jurisdiktionens 

lagstiftning jämfört med företag utan någon koppling till varandra. För att stärka 

legalitetsprincipen och underlätta för skattebetalarna anser jag att det hypotetiska testet 

bör framgå av lagen vid den svenska implementeringen. 

Efter att det hypotetiska testet genomförts, har instrumentet klassificerats enligt 

respektive jurisdiktions lagstiftning. Det kan då diskuteras vilken jurisdiktions 

klassificering som bör styra den andra jurisdiktionens behandling av betalningen. 

Frågan blir därmed om det är betalarstatens eller mottagarstatens klassificering som ska 

ges tolkningsföreträde. För att tydliggöra resonemanget kan typfall 1 tas som exempel, 

där betalaren finns i Sverige och mottagaren i land X. Eftersom hybridregeln anger att 

det är betalaren som ska vägra avdrag, innebär det enligt min mening rimligtvis att det 

är Sverige som ska anpassa behandlingen av instrumentet efter mottagarens 

klassificering. Lagstiftningen i land X ges således tolkningsföreträde. Det blir 

följaktligen intressant att utreda vad svenska skatterättsliga principer säger om en sådan 

tillämpning.  

Som nämnts i tidigare avsnitt kopplas skatteförmågeprincipen ofta samman med 

hemvistprincipen. Anledningen är att det anses att tyngdpunkten för beskattningen bör 

ligga i hemviststaten där beskattningen kan mätas.
179

 Det är därför i linje med 

skatteförmågeprincipen att hemviststaten, det vill säga land X, ska fortsätta att styra 

klassificeringen av betalningen. Problemet i typfallet är emellertid att källstaten, det vill 

säga Sverige, också är hemvisstat. Skatteförmågeprincipen kan därför inte anses 

förespråka något utav länderna, eftersom båda är hemviststater.  

Ser man istället till intresseprincipen brukar den internationellt sett kopplas samman 

med källstatsprincipen. Källstatsprincipen talar för att det är källstaten som bör ha rätt 
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till beskattning, eftersom det är i källstaten som vinsten uppstått.  Källstatsprincipen 

förespråkar således betalarens beskattningsrätt. I de flesta andra typer av betalningar 

med finansiella instrument bör detta i praktiken innebära att det är betalarens 

jurisdiktion som styr klassificeringen av instrumentet. Vid tillämpandet av hybridregeln 

skulle ett sådant synsätt dock leda till att Sverige inte skulle ges rätt att beskatta 

betalningen i typfallet, eftersom den fortfarande skulle klassificeras som avdragsgill 

ränta. För att utfallet ska resultera i betalarens rätt till beskattning, anser jag det vara i 

linje med intresseprincipen att hänsyn tas till klassificeringen i mottagarens jurisdiktion.  

En intressant följdfråga är vad som sker i motsatsvis när betalaren finns i land X och 

mottagaren i Sverige. I det fall land X har implementerat artikel 9 ATAD, föreskriver 

lagstiftningen i land X att när en hybrid missmatchning uppstår ska avdrag vägras. En 

hypotetisk bedömning görs då om huruvida den svenska lagstiftningen tar upp 

betalningen till beskattning eller ej. I 24:19 IL föreskrivs att utdelningen ska tas upp till 

beskattning i den mån den är skattefri hos betalaren. En liknande hypotetisk bedömning 

görs av mottagarlandets klassificering av instrumentet. Båda ländernas lagar anger 

således att om betalningen är skattefri i det andra landet, ska den tas upp till beskattning. 

Frågan blir därmed vilket lands lagstiftning som i detta fall bör vara ledande.  

Som konstaterats i tidigare avsnitt baseras 24:19 IL på ändringar i 

moder/dotterbolagsdirektivet, som tillkommit i samband med EU:s och OECD:s arbete 

mot skatteflykt. Motsvarigheten till 24:19 IL i BEPS Åtgärd 2 har jag bedömt vara 

rekommendation 2.1, vilket enligt BEPS-rapporten är att anse som en specialregel. 

Artikel 9 ATAD har jag ansett motsvaras av rekommendation 1.1. BEPS Åtgärd 2 anger 

att specialrekommendationen 2.1 ska äga företräde framför generella hybridregler.
180

 

Följaktligen bör 24:19 IL äga företräde framför artikel 9 ATAD. Resultatet blir således 

att utdelningen ska tas upp till beskattning i Sverige i det ovan beskrivna scenariot. En 

sådan tillämpning går emot intresseprincipen, som talar för betalarens beskattningsrätt. 

Det är emellertid viktigt att se till syftet med 24:19 IL. Från Åtgärd 2 kan utläsas att 

anledningen till att mottagaren ska uppta betalningen till beskattning när det rör sig om 

en betalning som klassificerats som skattefri utdelning, är att öka neutraliteten vid 

beskattningen.
181

 Utdelning är generellt sett skattefri för att undvika att ålägga extra 
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skatt på aktieägarnivå, när transaktionen redan beskattats hos företaget.
182

 I situationer 

likt typfall 1 har emellertid företaget inte beskattats, eftersom ränteavdrag medgetts i 

betalarstaten. Genom tillämpningen av 24:19 IL utsträcks inte skattefriheten till 

utdelning som inte beskattats hos företaget. Snarare än att justera klassificeringen av 

skattekonsekvenser i en annan jurisdiktion likt hybridregeln i artikel 9 ATAD, 

prioriteras att klassificeringen av instrumenten ska vara neutral jämfört med om 

betalningen gjorts i en rent inhemsk kontext. I enlighet med slutsatserna i 7.2 bör störst 

fokus vid implementeringen av hybridregeln läggas vid att tillmötesgå 

neutralitetsprincipen. Enligt min mening ges neutralitetsprincipen större genomslag om 

24:19 IL får företräde vid en konflikt med artikel 9 ATAD. Jag anser därmed att 

övervägande skäl talar för att den implementerade motsvarigheten till artikel 9 ATAD 

ska ge vika till förmån för 24:19 IL i de fall hybridinstrumentet klassificeras som 

skattefri utdelning i mottagarstaten. 

Ytterligare en intressant aspekt med hänsyn till ovanstående diskussion, är att eftersom 

24:19 IL är baserad på ändringar som gjorts i moder/dotterbolagsdirektivet, bör regler 

med motsvarande effekt implementerats i EU:s andra medlemsstater. En konsekvens är 

att betalningar från Sverige som klassificeras som skattefri utdelning i ett annat EU-land 

bör omfattas av mottagarstatens motsvarighet till 24:19 IL. Betalningen tas således upp 

till beskattning i mottagarstaten och Sverige behöver inte tillämpa artikel 9 ATAD. Det 

kan dock tänkas att vissa medlemsstater innan ändringen i moder/dotterbolagsdirektivet, 

redan haft befintliga regler kring skattefri utdelning med högre ställda krav än vad 

ändringen uppställt. En hypotetisk risk finns för att sådana länder inte implementerat 

ändringen i moder/dotterbolagsdirektivet via regler med ett tillämpningsområde som 

motsvarar 24:19 IL. I de fall mottagarstaten saknar en regel motsvarande 24:19 IL, bör 

Sverige vägra avdrag för betalningen enligt artikel 9 ATAD. Ett sådant utfall skulle 

dock vara problematiskt med hänsyn till likformighetsprincipen, då samma typ av 

betalning riskerar att behandlas olika beroende på vilken mottagarstaten är. Enligt min 

mening skulle det i samband med implementeringen av artikel 9 ATAD därför vara 

positivt om samtliga medlemsstater säkerställer att en korrekt implementering av 

ändringen i moder/dotterbolagsdirektivet genomförts. 

Efter att det hypotetiska testet gjorts och det har konstaterats att en hybrid 

missmatchning uppstått, ska avdrag vägras om betalaren finns i Sverige. En fråga som 
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då uppkommer är hur hybridregeln ska tillämpas på situationer likt typfall 2. Typfallet 

tar sikte på situationer där vissa jurisdiktioner vid klassificeringen delar upp särskilda 

nollkupongsobligationer i både skuld och eget kapital.
183

 Sverige delar som huvudregel 

inte upp finansiella instrument vid klassificeringen, utan behandlar instrumentet som 

antingen skuld eller eget kapital. Klassificeringssvårigheterna vid utnyttjandet av 

nollkupongsobligationer har diskuterats i doktrin.
184

 Betalningar via 

nollkupongsobligationer klassificeras i de flesta fall som skuld.
185

 En fråga blir dock 

vad som sker om mottagarlandet i typfall 2 delar upp hybridinstrumentet i dels skuld 

och dels som eget kapital.
186

 Enligt ordalydelsen i artikel 9 ATAD ska avdrag vägras 

när betalningen är skattefri hos mottagaren. Enligt min mening bör detta rimligtvis 

innebära att avdrag bör vägras till den del som betalningen är skattefri. I annat fall 

skulle beskattningen bli högre för företaget, jämfört med om samma transaktion 

företagits i en rent inhemsk kontext. En sådan tillämpning skulle inte vara i linje med 

neutralitetsprincipen. Vägran av avdrag till den del som betalningen är skattefri skulle 

även innebära ökad reciprocitet. Slutligen skulle en sådan formulering gå i linje med 

utformningen av den nuvarande utformningen av hybridregeln i 24:19 IL. Jag anser 

därmed att den svenska hybridregeln bör få innebörden att avdrag vägras till den del den 

inte beskattas hos mottagarstaten. 

Slutligen är en central fråga hur avdrag ska vägras. En möjlighet är att, likt i Danmark, 

låta omklassificera instrumentet i enlighet med mottagarens klassificering. 

Reciprocitetsprincipen talar för att betalningen ska omklassificeras, då båda staternas 

klassificering i sådant fall skulle överensstämma. Det bör emellertid undersökas om en 

omklassificering skulle vara problematisk med hänsyn till neutralitetsprincipen. I 

situationer likt typfall 1, där Sverige klassificerar betalningen som ränta och mottagaren 

klassificerar den som skattefri utdelning, skulle en omklassificering när Sverige vägrar 

avdrag i teorin kunna bli problematisk med hänsyn till neutralitetsprincipen. En 
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omklassificering till utdelning skulle i vissa undantagsfall innebära att källskatt utgår 

enligt kupongskattelagen. Jämfört med en inhemsk situation skulle samma betalning 

inte påläggas kupongskatt. Som konstaterats ovan bör emellertid mottagarstaten ha en 

hybridregel motsvarande 24:19 IL som reglerar betalningar klassificerade som skattefri 

utdelning. Jag har argumenterat för att det bör vara mottagarstaten som i ett sådant 

scenario ska beskatta betalningen. Vid en sådan tillämpning av reglerna bör 

neutralitetsprincipen inte hindra att betalningen omklassificeras i sin helhet vid den 

svenska implementeringen. Däremot kan en omklassificering vara problematisk i 

situationer likt typfall 2, där mottagaren delat upp instrumentet. En omklassificering av 

hela instrumentet när mottagaren enbart behandlar en del som skattefri utdelning skulle 

inte vara förenlig med neutralitetsprincipen. Alternativet är att Sverige omklassificerar 

instrumentet till den del det är skattefritt hos mottagaren. Detta skulle emellertid leda till 

att instrumentet behandlas annorlunda jämfört med en rent inhemsk kontext, eftersom 

Sverige som huvudregel inte delar upp finansiella instrument. Med beaktande av att 

neutralitetsprincipen bör tillmätas större vikt än reciprocitetsprincipen vid 

implementeringen, anser jag att övervägande skäl talar för att enbart avdrag bör vägras 

för betalningen. 

 

7.3.5 Betalningen 

Artikel 9 ATAD anger att avdrag ska vägras för betalningar som leder till hybrida 

missmatchningar. Begreppet betalning är vagt och det kan därför vara påkallat att 

försöka specificera rekvisitet vid den svenska implementeringen. En tydligare definition 

av begreppet skulle leda till ökad förutsägbarhet för skattebetalare. I praktiken riktar sig 

BEPS Åtgärd 2 främst till räntebetalningar vid utnyttjande av hybridinstrument.
187

 Risk 

finns emellertid för att vissa betalningar via hybridinstrument inte klassificeras som 

ränta. I förarbetena till hybridregeln i 24:19 IL valdes begreppet ”ränta eller liknande”, 

för att säkerställa att hybridinstrument skulle falla inom regelns tillämpningsområde. 

Jämfört med den mer allmänna benämningen ”betalning”, skulle enligt min mening ett 

sådant uttryck i högre grad tillmötesgå legalitetsprincipen och innebära ökad 
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förutsägbarhet i regelsystemet.  Jag anser att en liknande formulering vid den svenska 

implementeringen av artikel 9 ATAD därför skulle vara ett lämpligt alternativ.  

 

7.4 Sammanfattande kommentar 

Sverige har stora valmöjligheter för regelutformningen vid implementeringen av artikel 

9 ATAD. När de olika implementeringsalternativen ställs i relation till svenska 

skatterättsliga principer kan dock vissa slutsatser om regelns utformning dras. Jag anser 

att det är lämpligt att hybridregeln implementeras i 24 kap IL. Vidare bör 9 ATAD ges 

formen av en generalklausul och inte delas upp i specifika regler. Specifika regler skulle 

visserligen öka förutsägbarheten men risk finns för att vissa typer av hybridinstrument 

faller utanför sådana reglers tillämpningsområde. Jag anser att en universellt tillämplig 

regel skulle medföra att neutralitetsprincipen beaktas i hög grad. Vidare skulle det 

innebära ökad förutsägbarhet i regelsystemet eftersom den befintliga hybridregeln i 

24:19 IL är universellt tillämplig. Hybridregelns närståendekrav bör förbli 25 procent, 

då en lägre procentsats enligt min mening riskerar att strida mot den EU-rättsliga 

etableringsfriheten.  

En av de större frågorna i analysen har varit hur 24:19 IL och den implementerade 

motsvarigheten till hybridregeln i artikel 9 ATAD bör förhålla sig till varandra. Båda 

reglerna grundar sig på EU-direktiv, som i sin tur till viss del är baserade på BEPS 

Åtgärd 2. Med anledning av att 24:19 IL får anses utgöra en specialregel vid de fall 

instrumentet klassificerats som skattefri utdelning i mottagarstaten, anser jag att regeln 

bör äga företräde framför artikel 9 ATAD. En konsekvens är att många hybrida 

missmatchningar som uppstår genom utnyttjandet av hybridinstrument kommer att 

täckas in av medlemsländernas motsvarigheter till 24:19 IL. Artikel 9 ATAD utgör 

således en slags ”yttre skyddsregel” som fångar upp sådana hybridinstrument som inte 

faller in under tillämpningsområdet för 24:19 IL. Den kan även komma att tillämpas i 

det fall en medlemsstat inte implementerat ändringen i moder/dotterbolagsdirektivet 

korrekt och således inte har en regel motsvarande 24:19 IL. 

En annan central fråga har varit om hybridinstrumentet bör omklassificeras i enlighet 

med klassificeringen i mottagarens jurisdiktion, eller om enbart avdrag bör vägras. Min 

slutsats är att trots att en omklassificering skulle tillmötesgå reciprocitetsprincipen i 



69 

 

högre grad, talar neutralitetsskäl för att enbart avdrag ska vägras för betalningen. Jag 

anser vidare att avdrag bör vägras till den del den inte beskattas i mottagarstaten. Till 

sist anser jag att rekvisitet ”ränta eller liknande” bör användas för att innefatta de 

hybridinstrument som artikel 9 p. 2 ATAD avses tillämpas på.  

Svaret på hur den svenska implementeringen av hybridregeln i artikel 9 ATAD slutligen 

utformas får vi reda på senast den 31 december 2018. En slutsats som med säkerhet kan 

dras är att lagstiftaren står inför ett utmanande arbete.  
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Bilaga I 

Utdrag ur BEPS Åtgärd 2 av relevanta rekommendationer i orginalversion: 

 

Recommendation 1.1 

The following rule should apply to a payment under a financial instrument that results 

in a hybrid mismatch and to a substitute payment under an arrangement to transfer a 

financial instrument: 

a) The payer jurisdiction will deny a deduction for such payment to the extent it 

gives rise to a D/NI outcome. 

b) If the payer jurisdiction does not neutralise the mismatch then the payee 

jurisdiction will require such payment to be included in ordinary income to the 

extent the payment gives rise to a D/NI outcome. 

Recommendation 2.1  

In order to prevent D/NI outcomes from arising under a financial instrument, a dividend 

exemption that is provided for relief against economic double taxation should not be 

granted under domestic law to the extent the dividend payment is deductible by the 

payer. Equally, jurisdictions should consider adopting similar restrictions for other types 

of dividend relief granted to relieve economic double taxation on underlying profits. 

 

 

 


