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1 Inledning 

1.1 Introduktion: om moder-/dotterbolagsdirektivet och ändrings-

direktivet 

Enligt EU:s moder-/dotterbolagsdirektiv1 ska vinstutdelning från ett dotterbolag i en EU-

medlemsstat till ett moderbolag i en annan EU-medlemsstat vara skattefri om vissa 

förutsättningar är uppfyllda. Reglerna infördes ursprungligen genom rådets direktiv 

90/435/EEC2 och fick genom rådets direktiv 2003/123/EC3 ett utvidgat tillämpnings-

område. Direktivet uppdaterades i sin helhet senast genom moder-/dotterbolagsdirektivet. 

Den skattefrihet som moder-/dotterbolagsdirektivet tillhandahåller har dock visat sig 

kunna användas för skatteflykt och skatteundandragande. För att motverka detta har EU 

vidtagit vissa åtgärder. Bland annat medges medlemsstaterna att tillämpa de lagar som 

behövs för att förebygga bedrägeri och annan oredlighet eller missbruk, art. 1.4 (art. 1.2 

i direktivets ursprungliga lydelse). Medlemsstaternas möjligheter att med generella 

skatteflyktsregler motverka missbruk av moder-/dotterbolagsdirektivet reglerades 

ursprungligen endast denna regel som tillåter, men inte ålägger, medlemsstaterna att 

tillämpa befintliga inhemska skatteflyktsregler på förfaranden som omfattas av 

direktivets tillämpningsområde. Således har medlemsstaterna enligt art. 1.4 möjlighet att 

inom vissa ramar tillämpa sina nationella anti-missbruksregler för att underlåta att medge 

ett skattesubjekt de förmåner som följer av direktivet.4 Detta ansågs dock inte vara 

tillräckligt för att motverka missbruk av moder-/ dotterbolagsdirektivet.5 Därför har en 

generell skatteflyktsregel – direktivregeln – har införts i moder-/dotterbolagsdirektivets 

art. 1.2–3 genom ändringsdirektivet6. Ändringsdirektivet innehåller inga andra materiella 

regler än direktivregeln. 

Att art. 1.4 först 25 år efter moder-/dotterbolagsdirektivets införande inte ansågs vara 

tillräcklig, kan lättare förstås i relation till EU:s arbete mot skatteflykt, vilket tog fart i 

början på 2010-talet. Sedan dess har EU vidtagit ett flertal åtgärder på den direkta skattens 

                                                 

1 OJ L 345/8 (29 nov 2011). 
2 OJ L 225 (20 aug 1990). 
3 OJ L 7 (13 jan 2004). 
4 Dessa bestämda ramar utgörs å ena sidan av den genom direktivbestämmelsen givna möjligheten att 

tillämpa nationella skatteflyktsbestämmelser utan att göra sig skyldig till direktivbrott, och å andra sidan 

av de fördragsfästa kraven på fri rörlighet för kapital och etableringsfrihet (art. 63 resp. 49 i FEUF).  
5 Se tredje–fjärde skälet till ändringsdirektivet. 
6 OJ L 21/1 (28 jan 2015). 
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område för att minska möjligheterna till skatteflykt. Exempelvis presenterade 

kommissionen i december 2012 en handlingsplan för att stärka kampen mot skatte-

bedrägeri och skatteundandragande.7 I handlingsplanen påpekas att en översyn av 

bestämmelserna om skydd mot skatteflykt i ett flertal direktiv – bland dessa moder-

/dotterbolagsdirektivet – borde göras under 2013.8 Målet anges vara att införa de principer 

som ligger till grund för kommissionens rekommendation när det gäller aggressiv 

skatteplanering, vilken beslutades samma dag.9 I denna rekommendations fjärde punkt 

anges att medlemsstaterna bör införa en generell anti-missbruksregel.  

I enlighet med vad som anges i handlingsplanen föreslogs under 2013 en ändring av 

moder-/dotterbolagsdirektivet, i syfte att förebygga kringgåenden av direktivet.10 

Medlemsstaterna kunde emellertid inte komma överens om formuleringen av ändringen, 

som utöver en generell anti-missbruksregel bestod av en regel mot kringgåenden genom 

s.k. hybridinstrument. Ändringen genomfördes därför inte.11 De två förslagen bereddes 

därefter separat. 

Ett år senare, i slutet av 2014, kunde medlemsstaterna dock enas om den anti-

missbruksklausul som sedan infördes genom ändringsdirektivet i moder-/dotterbolags-

direktivets art. 1.2–3. Enligt direktivregeln ska medlemsstaterna inte bevilja förmånerna 

enligt moder-/dotterbolagsdirektivet till ett arrangemang eller en uppsättning arran-

gemang som har införts med det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena 

att få en skattefördel som motverkar målet eller syftet med direktivet och som inte är 

genuina med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter, art. 1.2. Enligt art. 1.3 

är ett arrangemang eller en uppsättning arrangemang inte genuina i den utsträckning som 

de inte har införts av giltiga kommersiella skäl som återspeglar den ekonomiska 

verkligheten.  

Alla EU:s medlemsstater har en skyldighet att säkerställa att ändringsdirektivet ”får 

full verkan i överensstämmelse med det syfte som det eftersträvar.”12 I Sverige anses detta 

ha skett genom att den redan existerande bulvanregeln i kupongskattelagen bedöms vara 

                                                 

7 COM (2012) 722 final. 
8 COM (2012) 722 final p. 15. 
9 OJ L 338/41 (12 dec 2012). 
10 COM (2013) 814 final. 
11 Se Weber (2016) s. 98. 
12 Mål 14/83, Von Colson p. 15. Se vidare avsnitt 3. 
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tillräcklig.13 I denna uppsats behandlas frågan om detta kan stämma och om Sverige 

sålunda kan ha uppfyllt sin skyldighet. 

1.2 Syfte 

Denna uppsats har som syfte att undersöka om förekomsten av bulvanregeln i 4 § tredje 

stycket kupongskattelagen kan innebära att Sverige har genomfört ändringsdirektivet 

korrekt med avseende på utdelningar som lämnas av svenska aktiebolag till utländska 

mottagare (utgående utdelningar).  

Formuleringen av syftet – att undersöka om bulvanregeln kan innebära att genom-

förandet är korrekt, snarare än om den innebär att genomförandet är korrekt – är en följd 

av att undersökningen utgår från att frågan om ett direktivgenomförande är korrekt kan 

avgöras utifrån tre delfrågor: Den första delfrågan rör innehållet i de nationella åtgärder 

som avser genomföra direktivet, den andra åtgärdernas beskaffenhet, och den tredje 

tillämpningen och det faktiska efterlevandet av åtgärderna.14 Eftersom det inte finns 

någon praxis rörande bulvanregeln sedan genomförandet, kan den tredje delfrågan inte 

besvaras. Därför kan inte ett syfte att utreda om genomförandet är korrekt uppfyllas. De 

två övriga delfrågorna kan dock besvaras i syfte att utreda om det finns förutsättningar 

för att genomförandet är vara korrekt, dvs. om det kan vara ett korrekt genomförande. 

Som ett led i att uppfylla syftet, måste därför utredas vad som krävs för att 

ändringsdirektivet ska kunna anses korrekt genomfört med avseende på genomförande-

åtgärdernas innehåll och beskaffenhet. Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är sedan 

om dessa krav kan uppfyllas genom bulvanregeln. 

1.3 Avgränsning 

Ändringsdirektivet innehåller inga materiella regler utöver direktivregeln. Därför 

behandlas endast direktivregeln i uppsatsen. 

Direktivregeln är tillämplig på både utdelningar som lämnas av svenska företag till 

utländska företag (utgående) och utdelningar som lämnas av utländska företag till svenska 

företag (ingående). Genomförandet av ändringsdirektivet har i Sverige skett genom två 

olika åtgärder: bulvanregeln med avseende på utgående utdelningar och skatteflyktslagen 

med avseende på ingående utdelningar. Frågan om genomförandet av ändringsdirektivet 

har skett korrekt med avseende på ingående utdelningar behandlas emellertid inte i denna 

                                                 

13 Prop. 2015/16:14 s. 33 f. 
14 Se Prechal (2005) s. 87 ff. Se vidare avsnitt 3. 
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uppsats. Därför berörs inte frågan om skatteflyktslagen säkerställer att direktivregeln får 

det resultat som är avsett. I propositionen till genomförandeåtgärderna görs en tydlig 

uppdelning mellan de två genomförandeåtgärderna. Uppdelningen förefaller också vara 

en lämplig avgränsning av denna uppsats. 

Liksom angivits ovan kan frågan om genomförandet kan anses korrekt avgöras utifrån 

tre delfrågor. Den tredje delfrågan – om bulvanregeln faktiskt tillämpas så att direktiv-

regeln får genomslag, eller, med andra ord: om genomförandet kan anses inkorrekt på den 

grund att domstolarna har tillämpat bulvanregeln direktivstridigt – behandlas inte i denna 

uppsats. Detta är en naturlig följd av att någon praxis rörande bulvanregeln inte har 

kommit sedan genomförandet av direktivregeln.  

Moder-/dotterbolagsdirektivet är inte tillämpligt på fysiska personer. Uppsatsen berör 

därför inte frågor som har med fysiska personer att göra. 

EU:s direktiv presumeras vara förenliga med primärrätten, dvs. bland annat EU:s 

fördrag.15 Uppsatsen behandlar därför inte relationen mellan direktivregeln och 

fördragen.  

Att tillämpa bulvanregeln som en skatteflyktsregel avseende utdelningar som omfattas 

av moder-/dotterbolagsdirektivet kan väcka frågor om bulvanregelns förenlighet med de 

skatteavtal som Sverige har slutit med andra stater.16 Dessa frågor lämnas dock utanför 

denna uppsats. 

1.4 Material 

Eftersom denna uppsats behandlar genomförandet av ett direktiv från EU, är det material 

som ingår i denna uppsats är till stor del EU-rättsligt. 

EU:s rättsakter delas vanligtvis upp i primärrätt – som är den överordnade källan och 

som bland annat inbegriper fördragen – och sekundärrätt – som utgörs av de rättsakter 

som kan utfärdas med stöd i fördragen, t.ex. direktiv och förordningar.17 En annan viktig 

rättskälla inom EU-rätten är EU-domstolens praxis. Såväl primär- och sekundärrätten 

som EU-domstolens praxis är bindande.18  

I denna uppsats utgörs det EU-rättsliga materialet främst av två av de ovan nämnda 

källorna, nämligen direktiv och EU-domstolens praxis. I viss utsträckning hänvisas även 

                                                 

15 Szudoczky (2014) s. 197. Se t.ex. mål C-475/01, kommissionen mot Grekland p. 18 och där angiven 

praxis. 
16 Jfr t.ex. Kleist (2015) s. 674 ff. 
17 Hettne & Otken Eriksson (red.) (2011) s. 42. 
18 Hettne & Otken Eriksson (red.) (2011) s. 40. 
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till andra, icke-bindande, dokument såsom kommissionens meddelanden, en 

rekommendation och ett memorandum med frågor och svar i anledning av ändrings-

direktivet.  

Det interna svenska rättsliga materialet utgörs i huvudsak av lagstiftningen i kupong-

skattelagen, dess förarbeten, och praxis rörande bulvanregeln. Noterbart är att det saknas 

avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) angående tolkningen av bulvan-

regeln. Den praxis som behandlas i denna uppsats härrör i två fall från kammarrätten och 

i ett fall från Skatterättsnämnden. Bedömningen av rättskällevärdet av denna praxis 

kommer att diskuteras i metodavsnittet nedan. 

Utöver dessa källor hänvisas till såväl svensk som EU-rättslig doktrin. 

1.5 Metod 

Den ligger nära till hands att beteckna den metod som huvudsakligen har använts vid 

författandet av denna uppsats som rättsdogmatisk, i den bemärkelsen att syftet är att 

beskriva gällande rätt – eller kanske snarare: att rekonstruera rättsreglerna.19 Uppfyllandet 

av uppsatsens syfte förutsätter nämligen att de relevanta rättsreglernas innebörd kan 

fastställas och förklaras. Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden är 

användandet av de allmänt accepterade rättskällorna, dvs. lagstiftning, praxis, förarbeten 

och juridisk doktrin.20 Inom dessa på förhand bestämda ramar utförs de uppgifter som 

kännetecknar rättsdogmatiken: att beskriva gällande rätt och att systematisera denna.21  

Att uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk metod innebär emellertid inte att den är rent 

deskriptiv – häri ryms också ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till det beskrivna 

och systematiserade.22  

En viktig del av den rättsdogmatiska metoden är tolkningen av rättskällorna.23 Så 

också här. Vilka tolkningsmetoder som ska begagnas i denna process beror delvis på 

rättskällornas ursprung: vid tolkning av svensk rätt tillmäts exempelvis förarbeten stor 

vikt, medan förarbeten till EU:s rättsakter saknar motsvarande betydelse vid tolkning av 

EU-rätt.24 

                                                 

19 Kleineman, i: Korling & Zamboni (red.) (2013) s. 21. 
20 Kleineman, i: Korling & Zamboni (red.) (2013) s. 21. 
21 Sandgren (2015) s. 43. 
22 Jfr Kellgren & Holm (2007) s. 53 ff. och Kleineman, i: Korling & Zamboni (red) (2013) s. 34 ff. 
23 Sandgren (2015) s. 43 f. 
24 Se Bernitz & Kjellgren (2014) s. 194. 
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Det material som utgör grundpelarna för uppsatsen härrör, som nämnts ovan, till stor 

del från EU:s rättsordning. Som en följd härav måste det tolkas i enlighet med en EU-

rättslig metod.25 Med detta får bland annat förstås att EU-rättsliga bestämmelser tolkas i 

enlighet med de tolkningsmetoder som EU-domstolen använder.26 Det innebär emellertid 

inte att det allmänna rättsdogmatiska förhållningssätt till uppsatsen, som har redogjorts 

för ovan, frångås. Viktiga inslag i EU-domstolens tolkningsmetod är att bestämmelser 

ska tolkas i sitt sammanhang (systematisk tolkning) och att de måste tolkas mot bakgrund 

av sitt syfte (teleologisk tolkning).27  

Det finns ett spörsmål gällande tolkningen av icke-bindande EU-rättsliga källor som 

bör tas upp här, nämligen hur de numrerade skäl som inleder ett direktiv bör tolkas. 

Eftersom dessa innehåller förtydliganden av syftena till det direktiv de inleder, eller 

ytterligare information avseende vissa bestämmelser däri, förefaller det naturligt att 

tillmäta dem betydelse vid tolkningen. Hur stor betydelse de ska tillmätas kan bero på hur 

tydliga besked de ger i en viss fråga.28 

Något ska också nämnas om tolkningen av den svenska praxis som utgör en del av 

grunden för analysen av bulvanregeln. Lagförarbeten och motiv har traditionellt sett varit 

den fasta utgångspunkten för svensk lagtolkning, men under de senaste decennierna har 

betydelsen av tolkning av rättspraxis ökat.29 HFD har, i egenskap av prejudikatinstans i 

skattemål, tagit ytterligare ansvar för rättsutvecklingen på skatterättens område genom att 

tillhandahålla principiella uttalanden rörande de lagregler som ligger till grund för ett 

avgörande.30 Emellertid har så inte skett vad gäller det ämne som uppsatsen behandlar – 

något HFD-avgörande rörande bulvanregeln finns nämligen inte. De mål som används i 

uppsatsen saknar därför den auktoritet som ett avgörande av HFD har. Frågan är sålunda 

hur de ska tolkas och vilken betydelse de ska tillmätas. 

I doktrin har anförts att kammarrättspraxis och beslut från Skatterättsnämnden kan 

vara rättsvägledande, och att rättskällevärdet ska bedömas utifrån processekonomi, 

förutsebarhet och saklighet i argumentation.31 Jag tycker att det är ett rimligt synsätt och 

har därför anammat det. I avsaknad av prejudikat från HFD kan det vara extra angeläget 

                                                 

25 Hettne & Otken Eriksson (red.) (2011) s. 34. 
26 Jfr Hettne & Otken Eriksson (red.) (2011) s. 34 ff. och s. 158 ff. 
27 Hettne & Otken Eriksson (red.) (2011) s. 34. 
28 Jfr Bernitz & Kjellgren (2014) s. 187. 
29 Påhlsson (2011) s. 114 f. 
30 Påhlsson (2011) s. 115. 
31 Kristoffersson (2011) s. 849. 
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att använda annan rättspraxis i syfte att uppnå en viss nivå av förutsebarhet. Detta gör sig 

särskilt gällande rörande tillämpningen av bulvanregeln, eftersom varken förarbeten eller 

doktrin erbjuder någon större tolkningshjälp. Den praxis som används i uppsatsen tillmäts 

sålunda ett relativt stort värde, under förutsättning att instansernas argumentation har varit 

saklig och övertygande.  

1.6 Viss terminologi 

De för uppsatsen centrala begreppen moderbolag och dotterbolag har olika definitioner 

såväl inom svensk intern rätt, som i svensk rätt i förhållande till EU-rätt. I denna uppsats 

används moderbolag och dotterbolag för att beteckna bolag som uppfyller respektive 

definition i moder-/dotterbolagsdirektivet (se art. 3). 

Ibland görs hänvisningar till moder-/dotterbolagsdirektivets anti-missbruksklausul 

(eller liknande formuleringar), och ibland till ändringsdirektivets anti-missbruksklausul. 

De båda hänvisar naturligtvis till samma regel: den som genom ändringsdirektivet har 

införts i moder-/dotterbolagsdirektivet och som även benämns direktivregeln. 

1.7 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i sju kapitel. I kapitel 2 ges en introduktion till de för uppsatsen 

aktuella reglerna om beskattning av utdelning på aktier – såväl svenska interna regler som 

bestämmelserna i moder-/dotterbolagsdirektivet.  

För att kunna undersöka om ändringsdirektivet kan ha genomförts korrekt i svensk 

rätt, måste villkoren för ett korrekt genomförande klargöras. Så sker i kapitel 3.  

I syfte att analysera om kraven på genomförandet är uppfyllda måste utredas vilka 

situationer som omfattas av såväl bulvanregeln som direktivregeln. I kapitel 4 analyseras 

därför bulvanregelns rekvisit och i kapitel 5 analyseras de rekvisit som direktivregeln 

ställer upp. 

I kapitel 6 följer så en jämförande analys mot bakgrund av de tolkningar av reglerna 

som har gjorts i tidigare kapitel. Här diskuteras frågan om bulvanregelns tillämpnings-

område överensstämmer med direktivregelns. Vidare presenteras också de slutsatser som 

har kunnat dras mot bakgrund av undersökningen som har genomförts.  

I det avslutande sjunde kapitlet avrundas uppsatsen med en sammanfattning av 

undersökningen.   
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2 Om beskattning av utdelningar från dotterbolag 

2.1 Allmänt om skatt på utdelning på svenskt aktiebolag 

Utgångspunkten är att utdelningar från ett företag till ett annat företag beskattas. Hur och 

var detta sker beror på var företagen hör hemma skatterättsligt. Utdelningar inom Sverige 

– från ett svenskt företag till ett annat svenskt företag – beskattas enligt inkomstskatte-

lagen, IL, hos det mottagande företaget.32 Så sker också med utdelningar från ett utländskt 

företag till ett svenskt företag. När ett svenskt företag betalar utdelning till ett utländskt 

företag, kan emellertid inte Sverige ta ut inkomstskatt hos det mottagande företaget. Ett 

utländskt företag anses nämligen i allmänhet inte ha tillräcklig anknytning till Sverige för 

att Sverige ska kunna ta ut inkomstskatt hos företaget.  

I korthet kan en stats rätt att ta ut skatt grundas på två huvudsakliga principer: 

hemvistprincipen (eller domicilprincipen) och källstatsprincipen.33 De flesta stater 

använder båda dessa principer i kombination som grund för sina beskattningsanspråk. 

Hemvistprincipen bygger på att skattesubjektet (här: företaget) har sådan anknytning till 

staten att det kan anses rättfärdigat att beskatta skattesubjektet. Således är ett svenskt 

företag skyldigt att betala skatt i Sverige på alla sina inkomster enligt 15 kap. 1 § IL – 

oavsett från vilken stat de härrör – som t.ex. utdelningar från ett annat företag. Eftersom 

ett utländskt företag i allmänhet inte har tillräcklig anknytning till Sverige, har Sverige 

inga anspråk på att ta ut inkomstskatt på den grunden. Enligt källstatsprincipen, å andra 

sidan, uppkommer skattskyldighet till följd av skatteobjektets (här: utdelnings-

inkomstens) anknytning till en viss stat. Därför kan en stat beskatta en viss inkomst, trots 

att skattesubjektet inte har tillräcklig anknytning till staten ifråga. Skattskyldigheten på 

denna grund är begränsad till vissa inkomster som har angivits av lagstiftaren – t.ex. 

utdelning från ett svenskt aktiebolag. 

Med avseende på utländska företag kan därför skatteuttaget på utdelningar på svenska 

aktiebolag säkerställas genom kupongskattelagen, KupL. Enligt kupongskattelagen är 

utbetalaren av utdelningen skyldig att innehålla 30 % i källskatt34, om inte skatteavtal 

                                                 

32 Med svenskt företag menas här ett företag som har sitt skatterättsliga hemvist i Sverige och är obegränsat 

skattskyldigt i Sverige, se 6 kap. 3 § IL. Med utländskt företag menas följaktligen ett företag som inte har 

sitt skatterättsliga hemvist i Sverige och inte heller är obegränsat skattskyldigt i Sverige. 
33 Följande stycke bygger på Dahlberg (2014) s. 28 ff. 
34 Med källskatt avses skatt som tas ut vid inkomstkällan, dvs. sådan skatt som innehålls av den som betalar 

ut den skattskyldiges inkomst. Källskatt tas i allmänhet ut av obegränsat skattskyldiga personer i syfte att 

säkerställa att skatten betalas in; om en skattskyldig utan anknytning till staten vägrar att betala, kan staten 
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eller undantagen i kupongskattelagen föreskriver annat. Nedan följer en redogörelse för 

dessa regler. 

2.2 Svenska regler avseende beskattning av utgående utdelningar 

2.2.1 Kupongskattelagen 

I 1 § KupL anges att kupongskatt ska betalas på utdelning på aktie i svenskt aktiebolag. 

Utöver utdelning, beskattas vissa andra typer av utbetalningar till ett bolags aktieägare, 

som exempelvis utskiftning vid likvidation eller återbetalning vid minskning av 

aktiekapitalet, 2 § andra stycket.35 I 4 § första–tredje stycket anges vilka subjekt som är 

skattskyldiga till kupongskatt. Till denna krets hör bland annat utländska juridiska 

personer, om utdelningen inte är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivs 

från fast driftställe i Sverige, 4 § första stycket.36 Med utländska juridiska personer avses 

enligt 6 kap. 8 IL utländska associationer som uppfyller vissa krav på rättshandlings-

förmåga och självständighet. Denna definition gäller också med avseende på kupong-

skattelagen.37 Därmed inskränks kupongskattelagens tillämpningsområde till att huvud-

sakligen omfatta utdelningar som lämnas från aktiebolag i Sverige till aktieägare 

utomlands. Obegränsat skattskyldiga juridiska personer, såsom svenska aktiebolag, är 

nämligen som huvudregel inte skattskyldiga till kupongskatt.  

I 4 § fjärde–nionde stycket KupL stadgas vissa undantag från den skattskyldighet som 

föreskrivs i paragrafens föregående stycken. Under vissa förutsättningar ska således 

kupongskatt inte tas ut trots att utdelning lämnats till någon som är skattskyldig i 

kupongskattelagens mening. Bland dessa undantag återfinns i femte stycket ett för 

utdelning till juridisk person som är hemmahörande i EU och uppfyller vissa krav enligt 

moder-/dotterbolagsdirektivet (se nedan 2.3.1), samt ett i sjätte–sjunde stycket, som 

                                                 

ha små möjligheter att utmäta och driva in betalningen från utlandet. Uttag av källskatt är således en metod 

för att säkerställa skatteinkomster, snarare än en grund för att ta ut skatt. Se Miller & Oats (2016) s. 108. 
35 I det följande används dock utdelning som en benämning på samtliga utbetalningar som är skattepliktiga 

enligt kupongskattelagen. 
36 Om inkomsten är hänförlig till näringsverksamhet som bedrivs från fast driftställe i Sverige kan den 

nämligen beskattas ändå, 6 kap. 11 § IL. 
37 Jilkén m.fl. (2013) s. 29. 
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motsvarar skattefriheten i 24 kap. IL för utdelning på näringsbetingade andelar.38 Det 

allmänna syftet med dessa undantag är att undvika kedjebeskattning i bolagssektorn.39 

Undantagen ska emellertid inte tillämpas om rekvisiten i bulvanregeln (se nedan) är 

uppfyllda, 4 a § KupL. Utdelning kan alltså aldrig lämnas skattefritt om ett sådant 

bulvanförhållande är för handen. Regeln infördes i samband med en ändring av moder-

/dotterbolagsdirektivet i syfte att förtydliga rättsläget, att bulvanregeln också ska 

tillämpas i situationer som i sig omfattas av kupongskattelagens undantag från skatt-

skyldighet.40  

2.2.2 Bulvanregeln och bulvanförhållanden – kupongskattelagens skatteflyktsregel 

Ovan nämndes att obegränsat skattskyldiga juridiska personer, såsom svenska aktiebolag, 

som huvudregel inte är skatteskyldiga till kupongskatt. Av 4 § tredje stycket KupL 

framgår emellertid att till kretsen av skattskyldiga hör den som är utdelningsberättigad 

och som innehar aktie under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes 

förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt. Således kan 

både svenska och utländska (dvs. obegränsat och begränsat skattskyldiga) juridiska 

personer omfattas av skattskyldigheten enligt bestämmelsen, bulvanregeln, som kommer 

att bli föremål för närmare analys i denna uppsats.  

Syftet med bulvanregeln är att förhindra att skyldigheten att betala kupongskatt 

kringgås genom s.k. bulvanförhållanden.41 Med bulvanförhållande förstås att en person 

(”bulvanen”) håller aktier för någon annan (”huvudmannen”), som därigenom får en 

skatteförmån. Regeln är konstruerad så, att det är bulvanen som beskattas – inte den som 

genom förfarandet undgår skattskyldighet.  

Ett typiskt bulvanförhållande kan vara ett kortsiktigt aktielån, om syftet med aktielånet 

är att erhålla en skatteförmån.42 Ett sådant aktielån kan se ut som följer: En utländsk 

juridisk person som äger icke-näringsbetingade aktier (och följaktligen är skattskyldig till 

                                                 

38 En andel anses vara näringsbetingad under vissa bestämda förutsättningar. Om förutsättningarna är 

uppfyllda får moderbolaget andelen skattefritt ta emot utdelning på samma andel. I 24 kap. 13 § IL anges 

att för att en andel ska vara näringsbetingad måste det röra sig om en andel i ett aktiebolag eller en 

ekonomisk förening och att ägaren är av en viss uppräknad typ (bland annat aktiebolag). Vidare måste 

enligt 14 § andelen vara en kapitaltillgång (dvs. den får inte vara en lagertillgång i ägarens verksamhet) och 

uppfylla någon av följande tre förutsättningar: (i) andelen är onoterad, (ii) andelen är noterad, men ägaren 

äger minst 10 % av rösterna, eller (iii) andelen är noterad men innehavet betingas av ägarföretagets eller ett 

närstående bolags rörelse.  
39 Jfr RÅ 2009 ref. 100. 
40 Prop. 2015/16:14 s. 1. 
41 Prop. 1970:134 s. 54. 
42 Situationen är hämtad från KRNSU mål nr 575-05 (”Carnegie-målet”), som refereras nedan. 
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kupongskatt enligt 4 § första stycket KupL) lånar över avstämningsdagen ut aktierna till 

någon som är obegränsat skattskyldig (dvs. inte skattskyldig till kupongskatt), bulvanen. 

Bulvanen uppbär sedan utdelningen utan att kupongskatt påförs och betalar ersättning 

motsvarande utdelningen (”utdelningsersättning”) till aktieägaren. Bulvanen får 

visserligen en skattepliktig inkomst genom utdelningen, men eftersom den lämnade 

utdelningsersättningen som motsvarar utdelningsinkomsten är avdragsgill enligt 16 kap. 

1 § IL, uppkommer inga inkomstskattekonsekvenser. Utdelningsersättningen är inte 

kupongskattepliktig hos någon av parterna, eftersom den inte är en sådan utbetalning som 

avses i 1 § KupL. Huvudmannen skulle således kunna motta utdelningsersättningen, som 

motsvarar utdelningen, utan kupongskatt, om inte bulvanregeln hade funnits. Kupong-

skatteskyldigheten hade därför kunnat kringgås genom exempelvis kortfristiga aktielån. 

Bulvanen ska emellertid i en sådan situation, enligt bulvanregeln, betala kupongskatt om 

30 % av utdelningen – lika mycket som huvudmannen skulle ha betalat om kringgåendet 

inte hade skett. Därigenom motverkar bulvanregeln att bulvanförhållanden används för 

att undvika kupongskatt. 

2.3 Regler på EU-nivå 

2.3.1 Moder-/dotterbolagsdirektivets bestämmelser om skattefrihet för vissa 

utdelningar 

Likt den svenska lagstiftaren har EU ansett det angeläget att undvika kedjebeskattning 

inom företagsgrupper. Därför har beskattningen av gränsöverskridande utdelning på 

aktier från dotterbolag till moderbolag reglerats på EU-nivå. I syfte att undanta olika 

former av vinstutdelning från källskatt och att förhindra dubbelbeskattning av sådana 

inkomster på moderbolagsnivå, finns moder-/dotterbolagsdirektivet.43 Genom direktivet 

avskaffas ett skattemässigt hinder mot gränsöverskridande företagsetableringar.  

Av direktivet följer att ett bolag som uppfyller vissa krav på bland annat associations-

form, hemvist och skattskyldighet, samt äger minst 10 % av kapitalet i ett bolag i en annan 

medlemsstat, ska anses som moderbolag till bolaget i vilket det äger andelarna (som 

följaktligen anses vara dotterbolag till moderbolaget), art. 2–3. Utdelning från 

dotterbolaget till moderbolaget ska vara befriad från källskatter, art. 5 och moderbolaget 

ska inte beskattas för utdelningsinkomsten, art. 4.  

                                                 

43 Se tredje skälet till moder-/dotterbolagsdirektivet.  
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Moder-/dotterbolagsdirektivets bestämmelser har införts i svensk lagstiftning genom 

4 § femte stycket och 4 a § KupL (avseende art. 5, som är tillämplig på utdelningar som 

lämnas från ett svenskt dotterbolag till ett moderbolag i ett annat EU-land) samt 24 kap. 

IL (vad gäller art. 4, som är tillämplig på utdelningar som lämnas från ett dotterbolag i ett 

annat EU-land till ett svenskt moderbolag).  

2.3.2 Moder-/dotterbolagsdirektivets skatteflyktsregler 

För att motverka att moder-/dotterbolagsdirektivets bestämmelser om skattefrihet på vissa 

utdelningar kringgås, innehåller direktivet vissa skatteflyktsregler. Som har beskrivits 

ovan i avsnitt 1.1, infördes en generell anti-missbruksklausul i art. 1.2–3 genom ändrings-

direktivet.  

Utöver den generella anti-missbruksklausulen, innehåller moder-/dotterbolags-

direktivet några specifika anti-missbruksregler, vilka avser motverka missbruk genom 

vissa specifika förfaranden – i motsats till den generella anti-missbruksklausulen. Med 

undantag för regeln i art. 3.2, vilken kommer att beröras kort i avsnitt 6.4.3.4 nedan, 

kommer de specifika reglerna dock inte att behandlas i denna uppsats. 

2.4 Det svenska genomförandet av ändringsdirektivet 

Alla EU:s medlemsstater har en fördragsfäst skyldighet att säkerställa att EU:s direktiv 

genomförs korrekt.44 Det gäller följaktligen även ändringsdirektivet. Den 31 december 

2015 gick tidsfristen ut för medlemsstaternas genomförande av ändringsdirektivet. Idag 

ska därför alla EU:s medlemsstater, inklusive Sverige, ha regler som säkerställer att 

ändringsdirektivet ”får full verkan i överensstämmelse med det syfte som det 

eftersträvar.”45 Ändringsdirektivet innehåller som tidigare nämnts inte några andra 

materiella regler än direktivregeln. Medlemsstaterna måste med andra ord ha genomfört 

direktivregeln. Ett sådant genomförande kan ske på flera sätt, men oftast sker det genom 

lagstiftning. Andra metoder för genomförande som säkerställer att direktivet får avsedd 

effekt kan också godtas. Så har EU-domstolen t.ex. accepterat visst svenskt genom-

förande genom förarbeten.46 Om den nationella lagstiftningen i en medlemsstat redan 

                                                 

44 I artikel 291.1 FEUF anges att medlemsstaterna ska vidta alla nationella lagstiftningsåtgärder som är 

nödvändiga för att genomföra unionens rättsligt bindande akter. Direktiv är bindande enligt artikel 288 

FEUF. Skyldigheten kan också härledas ur den EU-rättsliga lojalitetsprincipen i art 4.3 FEU, se Hettne & 

Otken Eriksson (red.) (2011) s. 181. 
45 Jfr mål 14/83, Von Colson p. 15. 
46 Mål C-478/99, kommissionen mot Sverige. 
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innehåller lagstiftning som uppfyller direktivens krav, vid s.k. normharmoni, behövs dock 

inga fler åtgärder.47  

När direktivregeln skulle införlivas i svensk rätt med avseende på utgående 

utdelningar, analyserades flera alternativ.  

Det första alternativet, som i april 2015 presenterades i en promemoria från Finans-

departementet med titeln ”Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot 

skatteflykt i fråga om kupongskatt”, innehöll ett förslag om att utvidga skatteflyktslagens 

tillämpningsområde och ta bort bulvanregeln. Skatteflyktslagen innehåller en generell 

skatteflyktsregel som inte var, och fortfarande inte är, tillämplig på kupongskatt. 

Förslaget mötte hård kritik under remissrundan. Ett nytt förslag utarbetades därför inom 

Finansdepartementet, och i juni remitterades ersättningspromemorian ”Utkast till lag-

rådsremiss – Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt 

i fråga om kupongskatt”. Förslaget i ersättningspromemorian, som också var det som 

föreslogs i regeringens proposition 2015/16:14 som antogs av riksdagen, innebär att 

direktivregeln kan anses genomförd i svensk rätt genom den redan existerande bulvan-

regeln. Det är sålunda den svenska lagstiftarens åsikt att den svenska lagstiftningen redan 

uppfyller ändringsdirektivets krav avseende kringgåenden av moder-/dotterbolags-

direktivet vid utgående utdelningar. Därför behövs inga fler lagstiftningsåtgärder. I syfte 

att förtydliga det redan gällande rättsläget, att bulvanregeln också ska tillämpas i 

situationer som i sig omfattas av kupongskattelagens undantag från skattskyldighet, 

infördes en dock ny 4 a § i KupL.   

                                                 

47 Bernitz & Källgren (2014) s. 56. 
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3 Om genomförandet av EU-direktiv 

3.1 Inledning 

Utgångspunkten är att direktiv är bindande för medlemsstaterna med avseende på det 

resultat som ska uppnås. Alla åtgärder för att genomföra ett direktiv är följaktligen inte 

tillräckliga; det avsedda resultatet måste uppnås. Oavsett vilken genomförandemetod en 

medlemsstat väljer – t.ex. ett påstående om normharmoni som i Sverige, eller en nära 

ordagrann översättning som i Danmark48 – måste därför vissa krav uppfyllas för att 

genomförandet ska vara godtagbart. Vad detta innebär har utvecklats i EU-domstolens 

praxis.  

3.2 ”Bindande med avseende på det resultat som ska uppnås” 

Moder-/dotterbolagsdirektivet och ändringsdirektivet är alltså, liksom alla andra EU-

direktiv, bindande med avseende på det resultat som ska uppnås för varje medlemsstat, 

art. 288 FEUF. Direktiven riktar sig således till medlemsstaterna och kan, som 

utgångspunkt, inte tillämpas direkt för att garantera enskilda de rättigheter som direktiven 

medger.49 Syftet med direktivformen som sådan är att varje medlemsstat själv ska ha 

möjlighet att genomföra direktiven på det sätt som bäst passar in i medlemsstatens egna 

rättsliga struktur, så länge direktiven får de resultat som är avsedda.50 Medlemsstaterna 

får alltså, enligt art. 288 FEUF, bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. 

De måste således, på något sätt, införliva direktivens bestämmelser i sin egen nationella 

rätt. EU-domstolen har uttalat att medlemsstaternas frihet vad gäller metoderna för 

införlivandet inte minskar skyldigheten att ”säkerställa att direktivet får full verkan i 

överensstämmelse med det syfte som det eftersträvar.”51 Det kan i princip sägas att 

medlemsstaterna kan välja mellan två huvudmetoder för genomförandet: antingen 

införlivas direktivets bestämmelser ordagrant i den nationella lagstiftningen, eller så 

”översätts” bestämmelserna för att passa bättre in i den nationella systematiken och 

                                                 

48 Se § 3 i lovbekendtgørelse nr. 1062 af 1. september 2016 om påligningen af indkomstskat til staten. 
49 Om ett direktiv inte är korrekt genomfört, eller inte genomfört alls, kan det under vissa förutsättningar få 

s.k. direkt effekt, dvs. det kan tillämpas direkt av en enskild. En bestämmelse som innehåller skyldigheter 

för enskilda kan emellertid aldrig få direkt effekt, se mål 80/86, Kolpinghuis.  
50 Bernitz & Källgren (2014) s. 56. 
51 Se t.ex. mål 14/83, Von Colson p. 15. 
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begreppsapparaten.52 Därutöver ryms i spektrumet mellan dessa ytterligheter ett flertal 

metoder som har inslag av de båda huvudmetoderna.53  

Direktiv är följaktligen ett verktyg som lämpar sig väl för att harmonisera nationell 

lagstiftning. Det är därför av stor vikt att medlemsstaterna genomför direktiven korrekt 

och låter direktiven få genomslag.54 Att medlemsstaterna har rätt att välja metod för 

genomförandet innebär inte att de har befogenhet att bestämma vilka delar av ett direktiv 

som ska genomföras. Nedan följer en redogörelse för vilka krav som bör ställas på 

genomförandet av ändringsdirektivet.  

3.3 Krav på genomförandet av ändringsdirektivet 

3.3.1 Inledning 

De krav på genomförandet, i allmänhet, som medlemsstaterna har att förhålla sig till beror 

till viss del på hur direktivet som ska genomföras är utformat. Utformningen, och 

direktivets karaktär, påverkar t.ex. möjligheten att införa åtgärder som i förhållande till 

direktivet är mer omfattande eller mindre omfattande. Även syftet med direktivet är 

betydelsefullt, eftersom medlemsstaternas huvudsakliga förpliktelse är att se till att 

direktivet får genomslag i enlighet med dess syfte och avsedda resultat. Det förtjänar 

därför här att anges att det framgår av femte skälet och art. 1 i ändringsdirektivet, att syftet 

med ändringsdirektivet är att medlemsstaterna i vissa situationer ska neka en skattskyldig 

moder-/dotterbolagsdirektivets förmåner och således förebygga missbruk av moder-

/dotterbolagsdirektivet.  

Enligt Prechal kan frågan om ett direktiv är korrekt genomfört generellt sett brytas ner 

till tre delfrågor.55 Den första delfrågan rör innehållet i de nationella åtgärder som avser 

genomföra direktivet, den andra åtgärdernas beskaffenhet, och den tredje tillämpningen 

och det faktiska efterlevandet av åtgärderna.56 Uppdelningen används också här för att i 

tydligaste mån redogöra för vilka kraven på genomförandet av ändringsdirektivet bör 

vara. 

                                                 

52 Prechal (2005) s. 32 f.  
53 Prechal (2005) s. 76. Direktivbestämmelser kan också införlivas genom exempelvis en hänvisning i den 

nationella rätten till direktivbestämmelsen. 
54 Terra & Wattel (2012) s. 115 f. 
55 Prechal (2005) s. 32.  
56 Prechal (2005) s. 32. Den tredje delfrågan kommer inte att vara föremål för analys i denna uppsats, se 

avgränsning i avsnitt 1.3 ovan. 
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3.3.2 Den första delfrågan: om innehållet 

3.3.2.1 Inledning 

Vad gäller de åtgärder en medlemsstat vidtar för att genomföra ett direktiv, är ett 

grundläggande krav att innehållet i genomförandeåtgärderna faktiskt överensstämmer 

med de direktivregler som avses införlivas.57 Det innebär dock inte att reglerna måste 

vara identiska. I detta avseende ställs krav på att genomförandeåtgärderna är så tydliga 

och precisa att de dels säkerställer att direktivet får det resultat som är avsett och dels att 

kravet på rättssäkerhet tillfredsställs.58 Således måste enskilda genom genomförande-

åtgärderna kunna få kännedom om sina rättigheter och skyldigheter.59 I det enskilda fallet 

innebär detta, enligt Bergström, att inga bestämmelser får vara alltför generellt 

utformade.60 Prechal anför att kravet ofta uppfylls genom att genomförandeåtgärderna 

syftar till att specifikt genomföra direktivet.61 Generella regler kan emellertid godtas om 

utformningen garanterar att direktivet tillämpas fullt ut på ett klart och precist sätt.62 

Svaret på frågan om dessa krav på innehåll, tydlighet och precision kan anses uppfyllda 

beror på såväl hur direktivet som ska genomföras är utformat, som hur de nationella 

genomförandeåtgärderna är skrivna. 

Utgångspunkten för den huvudsakliga diskussionen i uppsatsen – om bulvanregeln 

uppfyller de krav som ställs på genomförandet med avseende på innehållet, dvs. om 

direktivregelns innehåll kan anses korrekt genomfört i svensk lagstiftning – är sålunda de 

två frågeställningarna (i) om bulvanregeln kan säkerställa att direktivregeln får 

genomslag i svensk rätt i enlighet med det syfte och resultat som eftersträvas, och (ii) om 

bulvanregeln är så tydlig och precis att enskilda kan utläsa vilka skyldigheter de har. 

En fråga som uppkommer i anledning av frågeställning (i) är hur det går att avgöra om 

direktivregeln får genomslag i enlighet med det syfte och resultat som eftersträvas. Syftet 

är ju att medlemsstaterna i vissa situationer ska neka en skattskyldig moder-/dotterbolags-

direktivets förmåner. Utgångspunkten bör sålunda vara att kravet är uppfyllt om bulvan-

regeln omfattar samma situationer som direktivregeln. Men kan direktivregeln anses få 

                                                 

57 Se Prechal (2005) s. 76 ff. 
58 Se bl.a. mål C-59/89, kommissionen mot Tyskland p. 24 och mål C-225/97, kommissionen mot Frankrike 

p. 37. 
59 Jfr bl.a. mål C-131/88, kommissionen mot Tyskland p. 6.  
60 Bergström (2008) s. 1004. 
61 Prechal (2005) s. 77. 
62 Se mål C-96/95, kommissionen mot Tyskland p. 35 och mål 363/85, kommissionen mot Italien p. 10–15. 

Se även Prechal (2005) s. 77 f. 
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genomslag även om bulvanregeln i förhållande till direktivregeln har antingen ett mer 

omfattande, eller ett mindre omfattande tillämpningsområde?   

3.3.2.2 Om möjligheterna att införa mer omfattande, eller mindre omfattande åtgärder 

I allmänhet kan sägas att medlemsstaterna inte har något utrymme för mer eller mindre 

omfattande genomförandeåtgärder om direktivet utgör ett s.k. fullharmoniseringsdirektiv, 

dvs. ett direktiv som syftar till att medlemsstaternas lagstiftning ska bli helt enhetlig.63 

Om EU-lagstiftningen istället sker genom ett s.k. minimidirektiv, vilket föreskriver en 

lägsta skyddsnivå som medlemsstaterna ska införa, har medlemsstaterna möjlighet att 

stifta eller behålla regler som går utöver direktivets regler.64 

Ändringsdirektivet utgör ett minimidirektiv, varför frågan om medlemsstaternas 

manöverutrymme är relevant.65 Att bulvanregeln skulle ha ett mindre omfattande 

tillämpningsområde är direktivregeln (och således undanta färre arrangemang från 

skattefrihet än vad direktivregeln tillåter) torde inte vara godtagbart. Det framgår av 

artikel 1.2 i ändringsdirektivet. Där anges att ”[m]edlemsstaterna ska inte bevilja 

förmånerna enligt [moder-/dotterbolagsdirektivet]” (min kursivering) om rekvisiten som 

anges är uppfyllda. Medlemsstaterna är således tvungna att tillämpa bestämmelsen i alla 

situationer som bestämmelsen anger. Om en medlemsstat skulle bevilja förmånerna enligt 

moder-/dotterbolagsdirektivet, i strid med anti-missbruksklausulen, gör den sig skyldig 

till ett fördragsbrott och riskerar böter och vite enligt art. 260 FEUF.  

I vilken utsträckning en medlemsstat har rätt att införa regler som går utöver ändrings-

direktivet (dvs. att bulvanregeln undantar fler arrangemang från skattefrihet än vad 

direktivregeln föreskriver) kräver en djupare analys av direktivet.  

Ett sådant scenario, att bulvanregeln tillhandahåller en lägre tröskel för vad som anses 

vara missbruk av moder-/dotterbolagsdirektivet än vad som framgår av ändringsdirektivet 

– följaktligen att fler situationer anses vara missbruk enligt bulvanregeln än enligt 

direktivregeln – kan kallas för överimplementering.  

Det framgår av ändringsdirektivets femte skäl att anti-missbruksklausulen är en mini-

mibestämmelse, varför medlemsstaterna – enligt direktivregeln – torde tillåtas ha mer 

omfattande interna regler.  

                                                 

63 Prechal (2005) s. 44. 
64 Prechal (2005) s. 44. 
65 Se femte skälet till ändringsdirektivet. 
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Å andra sidan kan anföras att om medlemsstaterna tillåts införa mer omfattande regler, 

utan någon begränsning av hur mycket mer omfattande dessa får vara, riskerar syftet med 

såväl ändringsdirektivet som moder-/dotterbolagsdirektivet att förfelas.66 Ett delsyfte 

med ändringsdirektivet är nämligen att säkerställa en enhetligare tillämpning av anti-

missbruksbestämmelserna i medlemsstaterna.67 Det kan dock bemötas med att ändrings-

direktivets syfte inte nödvändigtvis förfelas, om mer omfattande åtgärder accepteras; det 

femte skälet anger nämligen att direktivet ska ”säkerställa en enhetligare tillämpning” 

(min kursivering), dvs. inte en enhetlig tillämpning. Medlemsstaternas anti-

missbruksklausuler uppvisade tidigare stora skillnader sig emellan.68 Efter införandet av 

direktivregeln har medlemsstaterna en gemensam bestämmelse att förhålla sig till. 

Därigenom säkerställs en enhetligare tillämpning, oavsett om medlemsstaterna ges rätt 

att införa mer omfattande åtgärder eller inte.  

Det huvudsakliga syftet med moder-/dotterbolagsdirektivet är att undanta vissa 

utdelningar från beskattning och därmed undanröja hinder för samarbete mellan bolag i 

olika medlemsstater.69 Om direktivregeln endast är en minimiregel, och följaktligen 

tillåter mer omfattande regler utan någon begränsning av hur omfattande dessa får vara, 

kan medlemsstaterna tillåtas införa regler som undantar alla utdelningar från moder-

/dotterbolagsdirektivets skattefrihet och således renderar direktivet overksamt, utan att 

det är direktivstridigt. Det skulle motverka att syftet med direktivet uppnås. 

Medlemsstaterna har emellertid alltid att förhålla sig EU:s primärrätt, dvs. fördragen, 

om direktivet i fråga inte syftar till fullständig harmonisering av medlemsstaternas 

lagstiftning.70 Följaktligen måste tillåtligheten av bulvanregeln bedömas också mot EU:s 

primärrätt. Det kan således sägas att primärrätten utgör ett ”tak” för genomförandet;71 

alltför hårda krav kan – trots att de inte strider mot direktivet – stå i strid med de 

grundläggande friheterna i FEUF och därmed vara otillåtna. Enligt art. 49 och 63 FEUF 

förbjuds medlemsstaterna att upprätta hinder för gränsöverskridande företagsetableringar 

                                                 

66 Se Weber (2015) s. 102 f. 
67 Femte skälet till ändringsdirektivet. 
68 Jfr fjärde skälet till ändringsdirektivet. 
69 Se tredje–fjärde skälet till moder-/dotterbolagsdirektivet. Se även de förenade målen C-283/94, C-291/94 

och C-292/94, Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV och Voormeer BV. p. 22, mål C-294/99, 

Athinaïki Zythopoiia p. 25, mål C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation p.103 och mål C-

379/05, Amurta p. 18. Se vidare avsnitt 5.3.4 nedan. 
70 Szudoczky (2014) s. 211 ff. 
71 Prechal (2005) s. 44. 
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och kapitalrörelser inom EU.72 Således får medlemsstaterna inte behandla sådana 

gränsöverskridande situationer mindre fördelaktigt ur ett skatteperspektiv, i förhållande 

till hur rent interna situationer behandlas.73  

Tillämpning av bulvanregeln i syfte att förhindra utnyttjanden av moder-/dotterbolags-

direktivets förmåner, som innebär en olikbehandling av gränsöverskridande och rent 

interna situationer, kan alltså utgöra en restriktion av ovannämnda grundläggande 

friheter. Av EU-domstolens rättspraxis framgår nämligen att nationella skatte-

bestämmelser som innebär att två bolag från två olika medlemsstater behandlas olika, 

utgör en sådan restriktion, förutsatt att situationerna är jämförbara.74 När skilda regler 

tillämpas på jämförbara fall utgör det diskriminering.75 Vidare anges i praxis att en 

skillnad i skattemässig behandling av utdelningar till moderbolag beroende på var det har 

sitt säte i princip är en sådan otillåten inskränkning i etableringsfriheten.76 Frågan om 

diskriminering föreligger, och därmed en restriktion av någon av de grundläggande 

friheterna, måste avgöras genom en hypotetisk prövning av om bulvanregeln hade varit 

tillämplig i en motsvarande icke-gränsöverskridande situation.77 

Om en sådan restriktion bedöms vara för handen, kan den endast rättfärdigas om den 

är motiverad av tvingande hänsyn till allmänintresset, som t.ex. att motverka missbruk.78 

Det krävs vidare att tillämpningen av bestämmelsen, som innebär en restriktion, är ägnad 

att säkerställa att det eftersträvade syftet uppnås och inte går utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta syfte.79 Med avseende på nationella anti-missbruks-

klausuler har EU-domstolen uttalat att nationella regler endast är tillåtna om de syftar till 

att ”hindra beteenden som består i att rent konstlade upplägg som inte har någon 

ekonomisk förankring skapas i syfte att undvika skatt som normalt skall betalas på vinst 

från verksamhet som bedrivs inom det nationella territoriet.”80 Därmed tillåts 

                                                 

72 Art. 63 FEUF är tillämplig även på kapitalrörelser till och från tredje land. 
73 Se Helminen (2015) s. 91 och 111. 
74 Se t.ex. mål C-311/97, Royal Bank of Scotland p. 26. 
75 Se t.ex. mål C-311/97, Royal Bank of Scotland p. 26, mål C-279/93, Schumacker p. 30, mål C-80/94, 

Wielockx p. 17, och mål C-107/94, Asscher p. 40. 
76 Mål C-170/05, Denkavit Internationaal och Denkavit France, p. 29–30, och mål C-303/07, Aberdeen p. 

41. 
77 Se Ståhl (2007) s. 586. 
78 Se t.ex. C-196/04, Cadbury Schweppes p. 55 och mål C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group 

Litigation p. 74. 
79 Se. tex. mål C-446/03, Marks & Spencer p. 35 och mål C-196/04, Cadbury Schweppes p. 47. 
80 Mål C-196/04, Cadbury Schweppes p. 55. Se även mål C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group 

Litigation p. 74. 
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medlemsstaterna inte att ha alltför omfattande nationella anti-missbruksklausuler. I 

korthet kan sägas att ett rent konstlat upplägg kräver en avsikt att erhålla en skattemässig 

förmån, och att det av objektiva omständigheter ska framgå att det ändamål som 

eftersträvas med den grundläggande friheten som är tillämplig inte har uppnåtts trots att 

kraven i gemenskapsrätten formellt sett har iakttagits.81 Vilka omständigheter som kan 

vara att beakta vid bedömningen enligt denna s.k. förfarandemissbruksdoktrin, kommer 

att beröras nedan i denna uppsats i anslutning till tolkningen av direktivregeln.82 

Följaktligen innehåller EU-rätten (i stort) en begränsning som gör att målet med 

moder-/dotterbolagsdirektivet kan uppnås, även för det fall mer omfattande genom-

förandeåtgärder tillåts enligt direktivet.  

Mot bakgrund av det ovanstående menar jag att en rimlig tolkning är att 

medlemsstaterna har rätt att införa mer omfattande anti-missbruksregler i sin interna rätt, 

så länge dessa är tillåtna enligt primärrätten. Syftet med moder-/dotterbolagsdirektivet 

riskerar då inte att förfelas. Att bulvanregeln skulle kunna omfatta fler situationer än 

direktivregeln torde alltså inte strida mot ändringsdirektivet eller moder-/dotter-

bolagsdirektivet. Däremot måste EU:s primärrätt beaktas. 

3.3.2.3 Sammanfattning av frågeställningarna i den första delfrågan 

Förutsättningarna för att besvara den första frågeställningen kan således förtydligas 

ytterligare genom att syftet med ändringsdirektivet beaktas. Följaktligen kan 

bulvanregeln anses kunna vara ett korrekt genomförande av ändringsdirektivet, om 

bulvanregeln, som ett minimum, kan tillämpas för att neka en skattskyldig moder-

/dotterbolagsdirektivets förmåner i alla de situationer som direktivregeln omfattar, och 

om bulvanregeln är så tydlig och precis att enskilda kan utläsa vilka skyldigheter de har. 

Bulvanregeln får dock inte utgöra en restriktion av någon av de grundläggande friheterna 

som inte kan rättfärdigas. 

För att kunna utreda om dessa förutsättningar är för handen, måste såväl bulvanregelns 

som direktivregelns utformning analyseras och jämföras. Denna analys och jämförelse 

kommer att göras nedan i kapitel 4–6.  

  

                                                 

81 Jfr t.ex. mål C-196/04, Cadbury Schweppes p. 64. 
82 Se framför allt avsnitt 5.3.5. 
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3.3.3 Den andra delfrågan: om åtgärdernas beskaffenhet 

Den andra delfrågan hänger samman med den första, genom att såväl kraven på genom-

förandeåtgärdernas tydlighet och precision som dessas beskaffenhet härrör från 

principerna om rättssäkerhet och EU-rättens genomslag.83 I korthet kan sägas att om de 

nationella genomförandeåtgärderna är bindande för domstolarna och således måste 

tillämpas, kan den andra delfrågan om huruvida ett direktiv är korrekt genomfört besvaras 

jakande.84  

Eftersom bulvanregeln utgör lag, och därmed är bindande för domstolarna, torde den 

vara av sådan beskaffenhet som krävs för att genomförandet av ändringsdirektivet – vad 

gäller just regelns bindande verkan – ska anses vara korrekt. 

 

 

  

                                                 

83 Prechal (2005) s. 81.  
84 Se Prechal (2005) s. 81 ff. 
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4 Bulvanregeln 

4.1 Inledning 

I syfte att kunna besvara frågan om ändringsdirektivet kan vara korrekt genomförd i 

svensk rätt genom bulvanregeln, måste såväl direktivregeln som bulvanregeln tolkas. I 

detta kapitel kommer bulvanregelns rekvisit att analyseras och tolkas. Avsikten är att 

tolkningen av rekvisiten ska kunna ligga till grund för en bedömning av i vilka situationer 

bulvanregeln kan komma att tillämpas, och därefter en jämförelse med direktivregeln. 

4.2 Bulvanregelns lydelse 

4 § 3 stycket 

Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar aktie under 

sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid beslut om 

inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt. 

4.3 Bulvanregelns rekvisit 

4.3.1 Om bulvanregelns rekvisit 

Bulvanregeln kan sägas innehålla fyra rekvisit. Dels att (i) någon som är utdelnings-

berättigad ska (ii) inneha aktier, dels att (iii) någon annan därigenom ska beredas en 

förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinna befrielse från kupongskatt, och dels att (iv) 

förmånen ska beredas obehörigen.  

Det för undersökningen mest intressanta rekvisitet är att skatteförmånen ska beredas 

obehörigen.85 Därför kommer merparten av förevarande kapitel röra tolkningen av detta 

rekvisit. Övriga rekvisit kommer att endast att behandlas översiktligt. 

4.3.2 Kort historik och något om tolkningssvårigheterna 

En bulvanregel med delvis annan utformning än den nuvarande fanns i föregångaren till 

kupongskattelagen, kupongskatteförordningen. Syftet med regeln i kupongskatte-

förordningen var att förhindra kringgåenden av skyldigheten att betala kupongskatt 

genom att upprätta något slags bulvanförhållande eller skilja på äganderätten till aktien 

och rätten att mottaga utdelning. 

                                                 

85 Jfr prop. 2015/16:14 s. 35. 
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I propositionen till 1970 års kupongskattelag angavs att uttrycket som användes i 

kupongskatteförordningen, ”uppträder såsom bulvan för annan”, var svårt att tolka.86 

Utformningen av uttrycket motiverades ursprungligen av departementschefen med att det 

avsåg att tydliggöra att förbjudna bulvanförhållanden inte legaliserades genom kupong-

skatteförordningen.87 Vidare framfördes att bestämmelsen troligtvis skulle motverka 

tillkomsten av bulvanförhållanden och således inte tillämpas i större utsträckning.88 Detta 

bekräftades i 1970 års proposition, i vilken det sades att regeln inte hade tillämpats och 

att den därför främst torde ha ett prohibitivt syfte.89 Därefter har bulvanregeln tillämpats 

vid ett tillfälle.90  

I Kupongskatteutredningens betänkande framfördes åter att bulvanregeln är oklar till 

sin lydelse och att det därför är svårt att förstå vilka situationer som träffas av 

bestämmelsen.91 Det angavs att tanken är att den som agerat som bulvan för någon annan 

ska beskattas för den mottagna utdelningen och att den situation som ligger närmast till 

hands då är att ett svenskt skattesubjekt tagit emot utdelning som bulvan för någon som 

är begränsat skattskyldig.92 Enligt betänkandet uppkommer oklarheterna till följd av 

användningen av begreppen utdelningsberättigad och obehörigen, samt av att någon 

annan ska beredas förmån.93  

I doktrin är bulvanregeln sparsamt behandlad. 

4.3.3 Utdelningsberättigad 

Problematiken kring rekvisitet utdelningsberättigad förekommer inte endast i relation till 

bulvanregeln, eftersom begreppet är centralt för påförande av kupongskatt. Enligt 2 § 

KupL är den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället 

utdelningsberättigad. I förarbetena anges att den som på avstämningsdagen är införd i 

aktieboken eller förteckningen över andra utdelningsberättigade än aktieägare, 

presumeras vara utdelningsberättigad i kupongskattelagens mening.94   

                                                 

86 Prop. 1970:134 s. 54. 
87 Prop. 1943:12 s. 36 f. 
88 Prop. 1943:12 s. 37. 
89 Prop. 1970:134 s. 54. 
90 KRNSU mål nr 575-05. Vidare har transaktioner bedömts mot bulvanregeln, som inte har ansetts 

tillämplig, i KRNSU mål nr 247-15 och i SRN dnr 36-16/D. Avgörandena kommer att analyseras i kapitel 4. 
91 SOU 1999:79 s. 179. Utredningen ledde dock inte till någon ändring av bulvanregeln. 
92 SOU 1999:79 s. 179. Jfr KRNSU mål nr 575-05, som refereras nedan. 
93 SOU 1999:79 s. 180 f. 
94 Prop. 1970:134 s. 41 f. 
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Med avseende på bulvanförhållanden kan frågan ställas, om bulvanen är utdelnings-

berättigad; den mottar ju inte utdelningen för egen del. I Kupongskatteutredningens 

betänkande framförs, som en tolkning, att den som egentligen har rätt till utdelningen 

(beneficial owner) är att anse som utdelningsberättigad.95 Kleist argumenterar för att så 

inte är fallet.96 Mot bakgrund av bulvanregelns utformning och syfte är en rimlig lösning 

att bulvanen är att se som utdelningsberättigad; om den som är beneficial owner också är 

att anse som utdelningsberättigad, kommer bulvanregeln inte att kunna tillämpas, 

eftersom skattefördelen inte bereds någon annan än den utdelningsberättigade.97 

4.3.4 Ett subjekt innehar aktie, ett annat får skatteförmånen 

Bulvanregeln kräver för sin tillämpning bland annat att någon (bulvanen) innehar en aktie 

och att någon annan (huvudmannen) får en skattemässig förmån av bulvanens innehav. 

Skatteförmånen ska bestå av ett förmånligt beslut om inkomstskatt eller befrielse från 

kupongskatt. Att också bulvanen får en skatteförmån torde inte inverka på bedömningen.  

Eftersom någon ska få en skattefördel genom ett förmånligt beslut, måste 

skattefördelen tillkomma den som hade blivit beskattad om arrangemanget inte 

genomförts. 

4.3.5 Skatteförmån vid beslut om inkomstskatt eller befrielse från kupongskatt 

Rekvisitet som rör vilka skatteförmåner som omfattas av bulvanregeln är som synes 

omfattande. Då moder-/dotterbolagsdirektivets skattefrihet avseende utgående 

utdelningar regleras i svensk rätt i kupongskattelagen, innefattar en skatteförmån enligt 

moder-/dotterbolagsdirektivet med nödvändighet en skatteförmån enligt kupongskatte-

lagen. Vad gäller utgående utdelningar kan alltså bulvanregeln tillämpas på skatte-

förmåner som härrör från moder-/dotterbolagsdirektivet. 

4.3.6 Skatteförmånen bereds obehörigen 

Svårigheten vid tillämpningen av rekvisitet är att skilja situationer då någon obehörigen 

bereds förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt, från 

sådana där någon bereds förmån utan att detta sker obehörigen. Uttrycket har inte 

                                                 

95 SOU 1999:79 s. 180. 
96 Kleist (2013) s. 38 ff. 
97 Se SOU 1999:79 s. 180. 

 



33 

 

utvecklats i någon större utsträckning. Viss ledning kan dock ges av de förarbets-

uttalanden och den praxis som finns. Bulvanregelns allmänna syfte, att förhindra att 

skyldigheten att betala skatt kringgås, kan också ge viss ledning vid tolkningen av 

begreppet.98  

Om någon, genom att ett annat subjekt innehar aktier för dennes räkning, erhåller en 

skatteförmån som lagstiftaren har avsett ska utgå, kan det knappast sägas att denna 

skatteförmån erhålls obehörigen. Ett exempel på detta är viss normal skatteplanering 

inom de ramar som tillhandahållits av lagstiftaren, såsom att skapa en koncernstruktur 

som möjliggör tillämpning av reglerna om koncernbidrag. Återstår gör då sådana 

förfaranden varigenom en skattskyldig erhåller en skatteförmån som inte varit 

lagstiftarens intention att ge. Det är dock inte säkert att alla dessa träffas av bulvanregeln. 

Ett exempel på situationer som kan träffas är utdelningar till en utländsk juridisk person 

som inte omfattas av något av undantagen i 4 § KupL, och som därför inte är berättigad 

att direkt ta emot utdelningar utan kupongskatt. Att sådana utdelningar avses beskattas 

framgår av 1 och 4 §§ KupL, varför ett kringgående av denna skyldighet torde kunna 

medföra en obehörig skatteförmån, om syftet är just att undvika beskattning. 

Kammarrätten i Sundsvall gjorde denna bedömning i det s.k. Carnegie-målet.99 

I Carnegie-målet hade en svensk bank, Carnegie Investment Bank, på avstämnings-

dagen lånat svenska aktier av en tysk bank, Morgan Stanley Trading, och registrerats som 

ägare av aktierna. Carnegie återlämnade aktierna dagen efter och uppbar sedan 

utdelningen på aktierna, som utgår till den som är registrerad som ägare på avstämnings-

dagen. Morgan Stanley ställde därefter ett krav på Carnegie att utbetala utdelnings-

ersättning om 100 % av bruttoutdelningen, vilket tillgodosågs. 

Frågan som behandlades i målet var om Carnegie skulle anses ha innehaft aktierna 

under sådana förhållanden att Morgan Stanley obehörigen blivit befriad från skyldigheten 

att betala kupongskatt. Länsrätten anförde i sin bedömning, i vilken kammarrätten 

instämde, att så var fallet eftersom villkoren avseende transaktionen avvek från övriga 

affärshändelser under samma period, att det fick förutsättas att båda parterna varit 

medvetna om skatteeffekten, samt att det inte visats att transaktionen haft något annat 

syfte än att Morgan Stanley skulle befrias från kupongskatt.  

                                                 

98 Prop. 1970:134 s. 54. 
99 KRNSU mål nr 575-05. 
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I sammanhanget kan noteras att Kupongskatteutredningen uttalade att en obehörig 

skatteförmån ofta kännetecknas av att den är resultatet av en serie på förhand uppgjorda 

transaktioner där den affärsmässiga risken har avtalats bort, och där det övervägande 

skälet för transaktionerna är den skattemässiga förmånen.100 Att transaktionernas enda 

egentliga effekt är skatteförmånen, torde således kunna användas som argument för att 

förmånen är obehörig.101 Å andra sidan riskerar också resultaten av vanliga, av lag-

stiftaren tillåtna, skatteplaneringstransaktioner att framstå som obehöriga, eftersom de 

enda egentliga effekterna av sådana kan vara skatteförmåner. Följaktligen torde inte 

frågan om en skatteförmån är obehörig kunna avgöras endast av om skatteeffekten är den 

enda effekten. Som framgår ovan, överensstämmer de omständigheter som enligt 

Kupongskatteutredningen talar för att en obehörig skatteförmån uppkommer till stor del 

med omständigheterna i Carnegie-målet.  

Ytterligare ledning för tolkningen av rekvisitet kan återfinnas i ett senare avgjort mål, 

Emesco-målet102. Mot bakgrund av Emesco-målet torde kunna antas att en serie 

transaktioner inte leder till en obehörig skatteförmån, om de också medför påtagliga 

materiella och strukturella fördelar för de inblandade parternas aktieinnehav.  

Emesco-målet rörde en omstrukturering i en koncern. Aktierna i bolaget Emesco ägdes 

av tre olika subjekt (”säljarna”). Emesco ägde i sin tur en större post aktier i investment-

bolaget Kinnevik samt aktier i Kinneviks portföljbolag. Omstruktureringen gick ut på att 

Kinnevik skulle förvärva aktierna i Emesco i syfte att göra ägarförhållandena i koncernen 

tydligare: säljarna skulle minska sitt direkta ägande i portföljbolagen och istället öka sitt 

direkta ägande i Kinnevik. 

Betalningen för aktierna i Emesco skedde med nyemitterade B-aktier i Kinnevik, 

kontanter motsvarande Emescos nettokassa, samt A-aktier i Kinnevik som delats ut från 

Emesco till Kinnevik och därefter användes av Kinnevik som betalning.  

Skatteverket hävdade att syftet egentligen var att aktierna i Kinnevik skulle delas ut 

från Emesco till säljarna (vilket hade medfört att kupongskatt skulle betalas, eftersom 

säljarna var begränsat skattskyldiga i Sverige) och att Kinnevik innehade aktierna under 

sådana omständigheter att säljarna fick en obehörig skatteförmån. Transaktionen skulle 

därför omfattas av bulvanregeln. Skatteverket ansåg att det rörde sig om på förhand 

                                                 

100 SOU 1999:79 s. 183. 
101 Jfr SOU 1999:79 s. 183. 
102 KRNSU mål nr 247-15. 
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överenskomna transaktioner där risken för säljarna att förlora Kinnevik-aktierna på 

förhand avtalats bort.  

Kinnevik anförde i huvudsak att det rörde sig om ett kvalificerat andelsbyte och att 

säljarna inte fått någon obehörig skatteförmån.  

Kammarrätten konstaterade att samtliga led i transaktionen ska bedömas i ett 

sammanhang och att transaktionen hade medfört påtagliga materiella och strukturella 

förändringar av parternas aktieinnehav. Den hade således varit affärsmässigt motiverad. 

Därför kunde bulvanregeln inte tillämpas. 

Frågan om obehörighetsrekvisitets innebörd berördes vidare flyktigt i 2015/16 års 

proposition. Det uttalades där att regeringens åsikt är att rekvisitet är uppfyllt för det fall 

en fysisk eller juridisk person som inte är skattskyldig enligt huvudregeln i 4 § första eller 

andra stycket KupL innehar aktier på ett sådant sätt att villkoren i direktivregeln är 

uppfyllda.103 Detta innebär följaktligen att de aspekter som ska tas i beaktande enligt 

direktivregeln också ska tas i beaktande vid bedömning av om bulvanregeln är tillämplig. 

Någon ändring av bulvanregelns tillämpningsområde inte ansågs nödvändig, och 

följaktligen bör de aspekter som tidigare har ansetts vara av vikt vid tillämpningen av 

bulvanregeln också fortsättningsvis beaktas. Regeringens påstående följdes inte av någon 

motivering utöver att direktivregeln i praktiken inte kan anses avse något annat 

kringgående än just genom ett bulvanförhållande och att bulvanregelns rekvisit omfattar 

direktivregelns rekvisit.104 Då inga argument presenterades är det följaktligen svårt att här 

bemöta påståendet med annat än att det inte förefaller självklart.105 

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked kommit fram till att bulvanregeln kan 

bedömas mot bakgrund av direktivregeln.106  

Det maltesiska bolaget X hade ansökt om förhandsbesked för att få svar på om svensk 

kupongskatt skulle påföras utdelningar från dess svenska dotterbolag Z AB och Y AB.  

X är ett holdingbolag som förvaltar dotterbolagsaktier och kapital från utdelningar på 

dessa aktier. Kapitalförvaltningen ska utföras diskretionärt av en bank i Luxemburg. 

Frågan i ansökan uppkom då Z AB och Y AB avser att besluta om att lämna utdelning 

till X under åren 2016–2019. X kommer i sin tur att dela ut fritt kapital till dess ägare, A, 

                                                 

103 Prop. 2015/16:14 s. 34. 
104 Prop. 2015/16:14 s. 34.  
105 Uttalandet har kritiserats av bl.a. Kleist (2015) s. 665 och kommer att diskuteras nedan i avsnitt 6.2.2. 
106 SRN dnr 36-16/D. 
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från år 2017 och framåt. A ägde tidigare Z AB och Y AB, men har överlåtit aktierna i 

bolagen till X. A är sedan den 1 januari 2017 varaktigt bosatt i Portugal och har 

skatterättsligt hemvist där.  De utdelningar som X tar emot från Z AB och Y AB kommer 

inte att vidareutdelas till A under samma år. 

Den avgörande frågan i ansökan var om bulvanregeln skulle vara tillämplig. Om 

bulvanregeln inte skulle anses tillämplig, vore utdelningarna skattefria enligt 4 § femte 

stycket KupL. Skatterättsnämnden betonade att X aktieinnehav i Z AB och Y AB är av 

långsiktig karaktär, att viss kapitalförvaltning kommer att ske, och att de mottagna 

utdelningarna inte kommer att vidareutdelas av X under samma år som de tas emot.  Till 

följd av detta avviker situationen, enligt Skatterättsnämnden, från vad som normalt avses 

med ett bulvanförhållande. Därmed ansåg majoriteten av ledamöterna i 

Skatterättsnämnden att det inte rör sig om ett sådant arrangemang eller uppsättning 

arrangemang som anti-missbruksklausulen är avsedd att träffa. Således bedömde 

Skatterättsnämnden att X inte kan anses inneha aktierna i Z AB och Y AB under sådana 

förhållanden att annan obehörigen bereds förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner 

befrielse från kupongskatt. Bulvanregeln är med andra ord inte tillämplig.  

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till HFD. 

4.4 Bulvanregelns rättsföljd 

Rättsföljden av att bulvanregeln är tillämplig är att bulvanen är skattskyldig. Således utgår 

inte de skatteförmåner som annars kan följa av att något av undantagen i kupong-

skattelagen är tillämpligt, jfr 4 § a KupL. Det kan exempelvis innebära, i relation till 

undantaget i 4 § femte stycket KupL, att den skatteförmån som normalt skulle ha följt av 

moder-/dotterbolagsdirektivet inte ska utgå.  

4.5 Kommentarer rörande tillämpningsområdet 

4.5.1 Inledning – en jämförelse av Carnegie-målet och förhandsbeskedet 

En jämförelse av Carnegie-målet och förhandsbeskedet kan vara en lämplig startpunkt 

för vidare diskussion av bulvanregelns tillämpningsområde. Utgången i Carnegie-målet, 

att bulvanregeln var tillämplig, framstår som rimlig; ett kortsiktigt aktielån endast i syfte 

att undvika beskattning, såsom var aktuellt i målet, torde kunna anses vara ett typfall av 

det bulvanförhållande som bulvanregeln syftar till att motverka. Gränsdragningen mellan 

Carnegie-målet å ena sidan, och förhandsbeskedet å andra sidan, är dock inte odiskutabel. 

Det finns likheter: i båda fallen används ett mellanliggande bolag (Carnegie respektive 
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X) som innebär att utdelningarna kan vidarebefordras utan att kupongskatt tas ut. Bland 

skillnaderna kan observeras tidsaspekten avseende såväl ägandet (i Carnegie-målet rörde 

det sig om en kortsiktig ägarregistrering, och i förhandsbeskedet ett till synes långsiktigt 

upplägg) som vidarebefordringen av utdelningen (i Carnegie-målet betalades utdelnings-

ersättningen ut i nära samband till att Carnegie tog emot utdelningen på aktierna, medan 

en förutsättning för förhandsbeskedet var att utdelning från X inte skulle ske under samma 

år som X mottog de motsvarande utdelningarna från Z AB och Y AB). Vidare angavs i 

förhandsbeskedet att något slags kapitalförvaltning ska ske i X, medan något sådant inte 

förekom i Carnegie-målet (utöver mottagande av utdelningen och betalning av 

utdelningsersättning, vilket dock inte kan anses vara kapitalförvaltning i denna 

bemärkelse). 

En fråga är vilken betydelse, om någon, som dessa skillnader kan tillmätas. Dessa, och 

andra frågor av intresse, kommer sålunda att behandlas nedan. 

4.5.2 En tidsaspekt? 

Begreppet tidsaspekt kan i detta avseende ha två innebörder. Den första relaterar till det 

övergripande arrangemangets tidshorisont – ska bulvanen inneha aktierna under en längre 

tid? Den andra har att göra med hur lång tid som bulvanen innehar utdelningarna innan 

de vidarebefordras till huvudmannen – ska bulvanen förvalta utdelningarna eller 

vidarebefordra dem direkt?  

Vad gäller den första tidsaspekten framgår varken av förarbeten eller praxis vilka 

ramar som finns att förhålla sig till. I 2015/16 års proposition anförde regeringen ”att det 

knappast går att föreställa sig något annat sätt att kringgå skyldigheten att betala 

kupongskatt än att någon (bulvanen) vid utdelningstillfället håller aktier åt den person 

som skulle ha varit skattskyldig om kringgåendet inte hade genomförts”107 (min 

kursivering). Det går att ställa sig frågan om uttrycken bulvan och håller aktier åt 

implicerar ett kortsiktigt innehav. Kleist gör så och menar att uttrycken inte torde vara 

avsedda att omfatta normala, långsiktiga innehav.108 Han hävdar att formuleringen ger 

intryck av att bulvanregeln tar sikte på speciella situationer som t.ex. kortfristiga aktielån 

eller aktieöverlåtelser där säljaren har rätt att köpa tillbaka aktierna till ett förutbestämt 

pris.109 Det torde dock inte vara semantiskt felaktigt att låta begreppen bulvan och hålla 

                                                 

107 Prop. 2015/16:14 s. 33. 
108 Kleist (2015) s. 671. 
109 Kleist (2015) s. 671. 
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aktier åt innefatta också förlopp som sträcker sig över en längre tid; användningen av 

begreppet bulvan kan låta förstå att arrangemanget avser dölja den verkliga mottagaren 

eller låta någon annan vara verktyget (genom att i detta fall ta emot utdelningen), snarare 

än att arrangemanget är kortsiktigt.  Dessutom antyder varken bestämmelsens ordalydelse 

eller äldre förarbeten att tillämpningen skulle begränsas till kortsiktiga innehav. Tvärt om 

kan visst stöd för motsatt åsikt hittas i förarbetena till lagen (1934:239) om 

bulvanförhållande i fråga om aktier i vissa bolag, i vilka departementschefen uttalar att 

bulvanförhållanden omfattar fall då ett utländskt subjekt äger svenska aktier genom ett 

svenskt holdingbolag och tar ut vinstmedlen genom ränta på lån till det svenska 

holdingbolaget, istället för att erhålla utdelningen direkt.110 Alltså ett långsiktigt 

arrangemang. I en kommentar till en bestämmelse i kupongskatteförordningen, som var 

utformad liknande nuvarande regel i kupongskattelagen, har hävdats, med stöd i 

ovannämnda uttalande, att begreppet bulvanförhållande omfattar sådana långsiktiga 

arrangemang också i kupongskattesammanhang.111 

Å andra sidan vore det märkligt att under begreppet bulvanförhållande inordna också 

långsiktiga aktieinnehav, trots att bulvanen innehar aktierna för att någon annan ska få en 

skatteförmån. En sådan struktur, en holdingbolagsstruktur, är mycket vanlig. Mot 

bakgrund av förekomsten av sådana holdingbolagsstrukturer, och avsaknaden av såväl 

förarbetsuttalanden som domstolsavgöranden, vore det enligt min mening märkligt om 

holdingbolagsstrukturer har ansetts omfattas av bulvanregelns tillämpningsområde. 

Om holdingbolagsstrukturer träffas av bulvanregeln uppkommer frågan varför det inte 

har uppmärksammats av varken lagstiftare eller Skatteverket. 

Om långsiktiga arrangemang inte omfattas av bulvanregeln uppkommer en gräns-

dragningsfråga: Vid vilken tidpunkt anses ett arrangemang vara långsiktigt? Rimligtvis 

går det inte att ställa upp en fast gräns, eftersom det då skulle bli alltför enkelt att kringgå 

lagstiftningen. 

Mot denna bakgrund menar jag att omständigheten att ett arrangemang är långsiktigt 

kan vara ett argument för att bulvanregeln inte ska tillämpas, men att det inte i sig torde 

vara tillräckligt för att utesluta tillämpning av bulvanregeln. Således måste också andra 

aspekter vägas in i bedömningen. 

                                                 

110 NJA II 1934 s. 290. 
111 Sandström (1962) s. 313. 
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Vad gäller den andra tidsaspekten – bulvanens innehav av utdelningarna – förefaller 

Skatterättsnämnden anse att ett längre innehav implicerar att bulvanregeln inte ska 

tillämpas. I förhandsbeskedet uttrycks nämligen att det faktum att utdelningar som 

mottagits av X kan komma att vidareutdelas året därefter bidrar till att ”situationen 

[avviker] från vad som normalt avses med ett bulvanförhållande.”112 Det torde innebära 

en relativt liten uppoffring, och således ett inbjudande sätt att kringgå bulvanregeln, att 

låta utdelningarna ligga i det mellanliggande bolaget under ett år, om det leder till att 

bulvanregeln inte kan tillämpas. På så vis framstår ett sådant krav vara mindre lyckat. 

Emellertid torde det objektivt sett framstå mindre som ett kringgående, ju längre 

utdelningarna innehas av bulvanen; syftet med ett kringgående genom ett bulvan-

förhållande måste ju anses vara att bulvanen ska vidarebefordra dessa utdelningar till 

huvudmannen. En följd av detta är att ett längre innehav, också vad gäller denna andra 

tidsaspekt, utgör ett argument för att bulvanregeln inte ska tillämpas. 

4.5.3 Ett krav på syfte med arrangemanget – ett subjektivt krav? 

Hur förhåller sig bulvanregeln till ett krav på ett syfte att kringgå skattskyldighet och 

erhålla en skatteförmån? I förarbetena till kupongskattelagen har uttalats att 

skattepåföljder är motiverade om ett bulvanförhållande har kommit till i syfte att kringgå 

skattelagstiftningen.113 Kammarrätten föreföll i Carnegie-målet fästa stor betydelse vid 

att det enda syftet med arrangemanget var att erhålla en skatteförmån. Vidare kan, mot 

bakgrund av Emesco-målet, antas att ett arrangemang som har andra syften än endast att 

få skattefördelar, och som medför materiella och strukturella förändringar, inte omfattas. 

Således finns omständigheter som tyder på att syftet har stor betydelse vid 

bedömningen.  

Vidare kan beaktas att tillämpning av bulvanregeln leder till dubbelbeskattning (såväl 

kupongskatt enligt bulvanregeln, som inkomstskatt enligt inkomstskattelagen). Det torde 

därför vara svårt att rättfärdiga en sådan regel, om någon intention att kringgå skatt-

skyldigheten, och således få en skatteförmån, inte kan visas.  

En närliggande fråga är var gränsen går: Hur viktigt måste syftet att få en skatteförmån 

vara, relativt andra syften med arrangemanget? Ett rimligt antagande är att domstolarna 

kommer att knyta an till direktivregelns utformning, vilken stadgar att det huvudsakliga 

                                                 

112 SRN dnr 36/16-D. 
113 Prop. 1970:134 s. 54. 
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syftet, eller ett av de huvudsakliga syftena ska vara att få en skatteförmån (se nedan i 

avsnitt 5.3.3). 

4.5.4 Ett krav på avvikelse – ett objektivt krav? 

I såväl Carnegie-målet som Emesco-målet jämförde domstolen transaktionerna med hur 

en liknande transaktion normalt skulle ske. Går det, av den praxis som finns, att utläsa att 

bulvanregeln innehåller ett krav på att arrangemanget ska vara konstlat eller att det ska 

avvika från vad som är normalt?  

Min uppfattning är att domstolarna förefaller ha lagt viss vikt vid en objektiv 

bedömning av omständigheterna. I Carnegie-målet jämfördes arrangemanget med 

liknande affärshändelser – att omständigheterna i målet avvek från dessa togs till intäkt 

för att ett kringgående var för handen. Kammarrättens påpekande i Emesco-målet, att 

transaktionen inte till någon del var ”meningslös”, torde kunna tolkas som att den inte 

avvek från vad som är normalt i en transaktion som inte endast har till syfte att bereda 

skatteförmåner. Dessutom ställdes arrangemanget i förhandsbeskedet i relation till vad 

som ”normalt avses med ett bulvanförhållande”. Skatterättsnämnden tycks ha en tydlig 

uppfattning om vad som avses med ett bulvanförhållande. 

Ett krav på att arrangemanget ska avvika, objektivt sett, från vad som är normalt i en 

liknande situation medför att bulvanregeln får ett tydligare tillämpningsområde och att 

rättssäkerheten stärks. Under förutsättningen att en normal affärshändelse kan definieras 

som ett arrangemang med, bland annat, ett kommersiellt syfte kan det argumenteras för 

att ett arrangemang som utförs i enlighet med vad som är normalt för den typen av 

affärshändelser, och som då medför vissa skatteförmåner, endast med svårighet kan sägas 

medföra obehöriga skatteförmåner, om ett krav för bulvanregelns tillämpning är att det 

finns ett syfte få en skatteförmån. Således finns ett samband mellan dessa krav. 

Å andra sidan kan anföras att ett eventuellt krav på avvikelse är problematiskt eftersom 

det riskerar att bli uppenbart felaktigt: alla arrangemang som avviker från det normala är 

inte kringgåenden av skattelagstiftningen.  

En slutsats av detta är att det faktum att en transaktion objektivt sett avviker från hur 

en liknande transaktion normalt skulle ske, kan tas i beaktande som ett argument för att 

den skatteförmån som följer av transaktionen är obehörig. 
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4.6 Bulvanregelns tillämpningsområde i sammanfattning 

Bulvanregelns generella begrepp – främst att skattefördelen ska beredas obehörigen – och 

att vägledningen i förarbeten och praxis är knapphändig, medför vissa svårigheter att 

tydligt avgränsa regelns tillämpningsområde. 

Den mest omfattande begränsningen av bulvanregelns tillämpningsområde är att den 

endast är tillämplig på bulvanförhållanden, dvs. förhållanden som kan karaktäriseras av 

att ett subjekt innehar aktier för ett annat subjekts räkning. Skatteförmånen får inte endast 

uppstå för bulvanen. 

Det framgår av ordalydelsen att skatteförmånen måste erhållas obehörigen – ett 

rekvisit som fortfarande, efter över ett halvsekel, omgärdas av osäkerhet. Mot bakgrund 

av förarbeten och den sparsamma praxis som finns torde emellertid vissa slutsatser kunna 

dras. 

Exempelvis förefaller bulvanregeln omfatta arrangemang varigenom någon innehar 

aktier åt någon annan med det enda syftet att undvika kupongskatt. Att syftet har betydelse 

i bedömningen har framgått, men vilka närmare krav som ställs på syftet får anses vara 

oklart. En transaktion som har andra syften än endast att få en skatteförmån, och som 

medför materiella och strukturella fördelar, torde dock inte omfattas. Förhoppningsvis 

kan tolkningen av detta subjektiva krav bli mindre oklart när bulvanregeln ställs i relation 

till direktivregeln. 

Utöver bedömningen av transaktionens syfte – den subjektiva delen – förefaller i 

praxis viss vikt ha fästs vid arrangemangets objektivt iakttagbara delar, såsom om det 

avviker från vad som är normalt under liknande omständigheter. Vidare har 

argumenterats för att arrangemangets tidsaspekter – både vad gäller det övergripande 

arrangemangets tidshorisont och tiden mellan bulvanens mottagande av utdelningarna 

och vidareutdelning – har betydelse.  
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5 Direktivregeln 

5.1 Inledning 

Som tidigare har nämnts, kräver uppfyllandet av uppsatsen syfte att såväl direktivregeln 

som bulvanregeln analyseras och tolkas. I detta kapitel kommer fokus att vara på direktiv-

regeln. Följaktligen kommer direktivregeln att undersökas och dess rekvisit tolkas. Viss 

jämförelse med bulvanregeln kommer att göras löpande i kapitlet. Den analys som utförs 

i kapitlet kommer sedan, tillsammans med analysen i ovanstående kapitel 4, att ligga till 

grund för en bedömning av direktivregelns tillämpningsområde och den jämförande 

analysen i nästkommande kapitel 6.  

5.2 Direktivregelns lydelse 

Art. 1.2.  

Medlemsstaterna ska inte bevilja förmånerna enligt detta direktiv till ett arrangemang 

eller en uppsättning arrangemang som har införts med det huvudsakliga syftet eller ett av 

de huvudsakliga syftena att få en skattefördel som motverkar målet eller syftet med detta 

direktiv och som inte är genuina med beaktande av alla relevanta fakta och 

omständigheter. 

Ett arrangemang kan bestå av mer än ett steg eller en del. 

 

Art. 1.3. 

Vid tillämpningen av punkt 2 ska ett arrangemang eller en uppsättning arrangemang 

betraktas som inte genuina i den utsträckning som de inte har införts av giltiga 

kommersiella skäl som återspeglar den ekonomiska verkligheten. 

  



43 

 

5.3 Direktivregelns rekvisit 

5.3.1 Inledning 

Direktivregeln kan betecknas som en generell skatteflyktsregel som innehåller fyra 

kumulativa rekvisit, vilka måste vara uppfyllda för att ett förfarande ska anses utgöra ett 

sådant missbruk som inte ska beviljas de förmåner som annars föreskrivs i moder-/dotter-

bolagsdirektivet.114 Det (i) ska röra sig om ett arrangemang eller en uppsättning 

arrangemang. Vidare (ii) ska detta arrangemang, eller uppsättningen arrangemang, ha 

som huvudsakligt syfte, eller ett av de huvudsakliga syftena, att få en skattefördel. 

Skattefördelen (iii) ska i sin tur motverka målet eller syftet med moder-/dotterbolags-

direktivet, och (iv) arrangemanget, eller arrangemangen, ska inte vara genuint (eller 

genuina). 

Dessa rekvisit kommer att analyseras nedan i syfte att närmare utreda vilka aspekter 

som kan tas i beaktande vid bedömningen av om förutsättningarna för att tillämpa 

direktivregeln är för handen. 

5.3.2 Ett arrangemang eller en uppsättning arrangemang 

Rekvisitet finns inte definierat i direktivet (utöver att ”[e]tt arrangemang kan bestå av mer 

än ett steg eller en del”, art. 1.2 andra stycket, vilket ger föga ledning i analysen). I det 

ursprungliga ändringsdirektivförslaget fanns emellertid en definition (som dock inte 

fördes över till det direktiv som sedan antogs) enligt vilken begreppet arrangemang 

inkluderar ”[e]n transaktion, ordning, åtgärd, verksamhet, avtal, samförstånd, löfte eller 

åtagande”.115 Här kan också jämföras med kommissionens rekommendation om skatte-

planering, enligt vilken definitionen av arrangemang lyder: ”alla transaktioner, system, 

insatser, verksamheter, avtal, bidrag, överenskommelser, löften, åtaganden eller hän-

delser.”116 Båda dessa definitioner är som synes mycket vida. Ett rimligt antagande torde 

därför vara att uttrycket i det antagna direktivet omfattar ett likaledes brett spektrum av 

händelser som inte verkar inskränkande i någon större utsträckning.117  

                                                 

114 Jfr Debelva & Luts (2015) s. 224 och Weber (2016) s. 108. Weber anger att bedömningen ska göras i 

tre steg – (i) huvudsakligt syfte att få en skattefördel, (ii) konflikt med målet eller syftet med direktivet, och 

(iii) icke-genuint arrangemang. Emellertid inkluderar han bedömningen av om något är ett arrangemang i 

direktivregelns mening i steg (i) ovan. I mitt tycke blir dock tankegången tydligare om analysen delas upp 

i fyra delar. 
115 COM (2013) 814 final. 
116 OJ L 338/41 (12 dec 2012). 
117 Jfr Debelva & Luts (2015) s. 224. 
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I relation till bulvanregeln, har direktivregeln i detta avseende följaktligen ett större 

tillämpningsområde; det följer av språklig logik att det generella begreppet arrangemang 

eller uppsättning arrangemang (såsom det tolkas ovan) måste vara större än det specifika 

arrangemang som avses i bulvanregeln – att någon innehar aktier åt annan. Som nämnts 

ovan kräver direktivformen emellertid inte att den nationella genomförandelagstiftningen 

följer direktivets utformning, så länge det avsedda resultatet uppnås. Den avgörande 

frågan är således om direktivregeln i realiteten kan komma att omfatta fler arrangemang 

än sådana som täcks av bulvanregeln. Denna fråga kan bara besvaras genom en 

helhetsanalys av reglerna.  

5.3.3 Huvudsakligt syfte eller ett av de huvudsakliga syftena att få en skattefördel (det 

subjektiva rekvisitet) 

5.3.3.1 Huvudsakligt syfte, eller ett av de huvudsakliga syftena? 

Formuleringen huvudsakligt syfte eller ett av de huvudsakliga syftena ger intryck av att 

det torde krävas relativt lite för att rekvisitet ska vara uppfyllt. Enligt ordalydelsen räcker 

det nämligen att syftet att få en skattefördel är ett av flera huvudsakliga syften med 

arrangemanget. Eftersom skatter är en av de enskilt största utgifterna för många företag 

är det inte osannolikt att skatteaspekten tas med, och därutöver stundom har en inte ringa 

betydelse, i bedömningen av om en transaktion ska genomföras. Trots att en transaktion 

också har andra viktiga syften, skulle den alltså kunna omfattas av rekvisitets 

ordalydelse.118  

Debelva & Luts anser att en sådan bred tolkning är fundamentalt oacceptabel, eftersom 

det innebär att en skattskyldig inte alltid kan beakta skatteaspekterna i ett affärsbeslut.119 

Istället föreslås att det subjektiva rekvisitet tolkas som ett krav på att det enda eller huvud-

sakliga syftet ska vara att erhålla en skattefördel.120 Alltså en snävare tolkning. En kon-

sekvens av denna tolkning är att ett arrangemang som grundas på genuint ekonomiska 

överväganden inte kommer att kunna angripas med direktivregeln, trots att arrange-

manget i fråga också har som syfte att minska skattekostnaderna.121, 122 Debelva & Luts 

                                                 

118 Jfr Debelva & Luts (2015) s. 224 f. 
119 Debelva & Luts (2015) s. 225.  
120 Debelva & Luts (2015) s. 225. Artikelförfattarna använder de engelska begreppen sole(ly) och 

predominant(ly).  
121 Debelva & Luts (2015) s. 225.  
122 Jfr KRNSU mål nr 247-15 där domstolen föreföll ha en liknande uppfattning gällande bulvanregeln (se 

avsnitt 4.5.3). 
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argumenterar att EU-domstolens praxis rörande anti-missbruksklausulen i EU:s fusions-

direktiv123 ger stöd för denna uppfattning.124 

Utformningen av fusionsdirektivets anti-missbruksklausul liknar direktivregeln. I de 

svenska språkversionerna av fusionsdirektivet uttrycks det subjektiva kravet som: 

huvudsakligt syfte eller ett av sina huvudsakliga syften – dvs. nästintill identiskt med 

direktivregelns rekvisit.125 Av vilket slag syftet ska vara för att respektive anti-

missbruksklausul ska vara tillämplig skiljer emellertid. I fusionsdirektivet ska skatteflykt 

eller skatteundandragande vara det huvudsakliga syftet, medan moder-/dotterbolags-

direktivet anger som förutsättning att det huvudsakliga syftet ska vara att få en 

skattefördel (som motverkar målet eller syftet med direktivet). Frågan är om denna 

skillnad har någon betydelse för jämförbarheten. Om en skattefördel som motverkar målet 

eller syftet med moder-/dotterbolagsdirektivet går att jämställa med skatteflykt eller 

skatteundandragande, är svaret nekande. Utan att gå händelserna alltför långt i förväg 

(rekvisitet motverkar målet eller syftet med direktivet kommer att behandlas nedan) torde 

här kunna sägas att skillnaden inte är avgörande för jämförbarheten. Båda reglerna avser 

förhindra kringgåenden av lagstiftningen genom missbruksförfaranden.126  

Rörande det subjektiva rekvisitet i fusionsdirektivets anti-missbruksklausul finns viss 

praxis. I Foggia uttalade EU-domstolen att ”[e]n fusion som grundas på flera skäl, bland 

vilka det även kan finnas skattemässiga överväganden, kan alltså utgöra ett godtagbart 

kommersiellt skäl, dock förutsatt att de skattemässiga övervägandena inte utgör det 

huvudsakliga skälet till den planerade fusionen.”127 EU-domstolen begränsade anti-

missbruksklausulen till att omfatta förfaranden med det huvudsakliga syftet – och 

utelämnade således eller ett av de huvudsakliga syftena. Enligt EU-domstolen omfattas 

alltså inte ett sådant förfarande av fusionsdirektivets anti-missbruksklausul – i strid med 

klausulens ordalydelse. I Kofoed angavs att missbruk utgörs av ”transaktioner som inte 

är affärsmässiga, utan endast sker i syfte att via missbruk dra nytta av de fördelar som 

föreskrivs i gemenskapsrätten”128 (min kursivering). Också här förefaller alltså EU-

                                                 

123 OJ L 310/34 (11 nov 2009). 
124 Debelva & Luts (2015) s. 225. 
125 Likaså används i de franska språkversionerna samma rekvisit: objectif principal. Denna överens-

stämmelse återfinns dock inte i alla språkversioner: i den engelska används main purpose i 

ändringsdirektivet och principal purpose i fusionsdirektivet.  
126 Jfr mål C-321/05, Kofoed, i vilket EU-domstolen uttalade att anti-missbruksklausulen i fusionsdirektivet 

”återspeglar […] den allmänna gemenskapsrättsliga principen att rättsmissbruk är otillåtet.” Även 

direktivregeln torde återspegla samma princip. Se även Weber (2016) s. 110. 
127 Mål C-126/10, Foggia p. 35. I den engelska språkversionen används uttrycket predominant. 
128 Mål C-321/05 Kofoed p. 38. I den engelska språkversionen används uttrycket solely. 
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domstolen ha använt sig av en snävare definition än vad regelns ordalydelse 

tillhandahåller. 

Mot bakgrund av EU-domstolens praxis avseende anti-missbruksklausulen i fusions-

direktivet, kan sålunda ifrågasättas om direktivregeln omfattar också förfaranden som har 

som ett av de huvudsakliga syftena att få en skattefördel: Krävs det istället att det 

huvudsakliga syftet är att få en skattefördel, som Debelva & Luts framför? Det första, 

uppenbara, motargumentet är att en sådan tolkning står i direkt motsättning till 

bestämmelsens ordalydelse. EU-domstolen lät sig dock inte hindras av det i Foggia eller 

Kofoed, varför den möjligen skulle kunna komma till samma slutsats avseende 

direktivregeln. Szudoczky är kritisk till EU-domstolens tolkning, men tillfogar att om 

EU-domstolen inte hade tolkat det subjektiva rekvisitet så snävt, hade fusionsdirektivets 

anti-missbruksklausul troligtvis inte varit förenligt med förbudet mot förfarandemissbruk 

såsom det uttrycks i Halifax129 och Cadbury Schweppes130 och därmed möjligtvis kunnat 

ogiltigförklaras (under förutsättning att förbudet anses vara en generell EU-rättslig 

princip).131 

Enligt min åsikt talar rättssäkerhetsskäl starkt mot en sådan tolkning contra legem som 

Debelva & Luts förespråkar. Följaktligen bör det subjektiva rekvisitet i möjligaste mån 

tolkas i enlighet med sin ordalydelse. Ytterligare stöd för en tolkning i enlighet med 

ordalydelsen kan återfinnas i att Szudoczkys argument, att en tolkning contra legem av 

det subjektiva rekvisitet är nödvändig för att undvika ogiltigförklaring av anti-missbruks-

klausulen, inte gör sig lika starkt gällande avseende direktivregeln. Fusionsdirektivets 

anti-missbruksklausul saknar nämligen, till skillnad från direktivregeln, som villkor för 

tillämpningen att arrangemanget inte är genuint. Eftersom kravet på icke-genuinitet kan 

inskränka direktivregelns tillämpningsområde, kan det innebära att en lösning liknande 

den som Debelva & Luts eftersträvar torde kunna nås utan att det subjektiva rekvisitet 

tolkas contra legem. Detta kräver att rekvisitet, att arrangemanget ska vara icke-genuint, 

kan tolkas som att det kompletterar det subjektiva rekvisitet och därigenom inskränker 

direktivregelns tillämpningsområde så, att situationer som har inte erhållandet av en 

skattefördel som det huvudsakliga syftet faller utanför direktivregelns tillämpnings-

område. Det skulle i så fall innebära en teoretiskt mindre dålig lösning (men ändå väcka 

                                                 

129 Mål C-255/02, Halifax. 
130 Mål C-196/04, Cadbury Schweppes. 
131 Szudoczky (2014) s. 431 ff. 
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vissa frågetecken kring lagstiftningstekniken). Huruvida så är fallet kräver en analys av 

icke-genuint-rekvisitet, vilken kommer att presenteras nedan i avsnitt 5.3.5.  

Oaktat utfallet av denna analys, väger skälen för en tolkning i enlighet med rekvisitets 

ordalydelse tungt. 

5.3.3.2 Skattefördel enligt moder-/dotterbolagsdirektivet 

Kravet på att det huvudsakliga syftet, eller ett av de huvudsakliga syftena, ska vara att få 

en skattefördel, innebär att utfallet av arrangemanget måste ställas i förhållande till ett 

annat utfall. En fråga i anledning av detta är om uttrycket skattefördel i direktivregeln 

också innefattar skattefördelar som inte är hänförliga till moder-/dotterbolagsdirektivet. 

Annorlunda uttryckt: kan en skattskyldig anses ha fått en skattefördel, i enlighet med 

uttryckets betydelse i direktivregeln, om skattefördelen beror på en bestämmelse utanför 

moder-/dotterbolagsdirektivet? En sådan fördel kan bero på nationell rätt (som inte 

bygger på moder-/dotterbolagsdirektivet) eller på skatteavtal.  

EU-domstolen har bedömt en liknande situation tidigare, i Zwijnenburg132 som rörde 

frågan om fusionsdirektivets anti-missbruksklausul kunde tillämpas när arrangemanget 

ifråga syftade till att undvika en transaktionsskatt (vilken inte omfattas av fusions-

direktivet). EU-domstolen slog fast att ”möjligheten att utnyttja de förmånliga system 

som inrättats genom [fusionsdirektivet] inte [får] vägras med tillämpning av [anti-miss-

bruksklausulen] däri för att kompensera utebliven betalning av en sådan skatt som den 

som är i fråga i målet vid den nationella domstolen”.133  

Med beaktande av Zwijnenburg förefaller det således sannolikt att ett arrangemang 

som har utförts i syfte att erhålla en skattefördel som inte följer av moder-/dotter-

bolagsdirektivet, inte kan anses omfattas av direktivregeln. En sådan skattefördel utgör 

nämligen inte en sådan skattefördel som direktivregeln avser motverka.  

  

                                                 

132 Mål C-352/08, Zwijnenburg. 
133 Mål C-352/08, Zwijnenburg p. 52. I p. 54 anger EU-domstolen vidare att ”[anti-missbruksklausulen] i 

[fusionsdirektivet] ska tolkas så, att en tillämpning av de förmånliga bestämmelser som införts genom 

direktivet inte får förvägras en skattskyldig person som har för avsikt att genom ett rättsligt upplägg, som 

inkluderar en företagsfusion, förhindra att en sådan skatt som den som är i fråga i målet vid den nationella 

domstolen, det vill säga en skatt på överlåtelser, tas ut. Den skatten omfattas nämligen inte av direktivets 

tillämpningsområde.” 
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5.3.4 Skattefördelen motverkar målet eller syftet med moder-/dotterbolagsdirektivet 

Bedömningen av om en skattefördel motverkar målet eller syftet med moder-/dotter-

bolagsdirektivet förutsätter att en skattskyldig inom EU formellt har uppfyllt rekvisiten i 

en bestämmelse i moder-/dotterbolagsdirektivet och därmed har möjlighet att komma i 

åtnjutande av en skattefördel. Därefter måste en prövning ske av konsekvenserna av att 

skattefördelen eventuellt medges. Om prövningen utmynnar i att medgivandet av denna 

skattefördel skulle motverka målet eller syftet med moder-/dotterbolagsdirektivet, ska 

den vägras.  

En första förutsättning för att kunna göra prövningen är att ha kunskap om vad målet 

och syftet med direktivet är. Det har berörts kort i avsnitt 2.3.1 ovan, och kommer att 

utvecklas nedan. 

I det tredje skälet till moder-/dotterbolagsdirektivet anges att ”[s]yftet med detta 

direktiv är att undanta olika former av vinstutdelning från dotterbolag till moderbolag 

från källskatt och att förhindra dubbelbeskattning av sådana inkomster på moderbolags-

nivå.” 

Med hänvisning till detta har EU-domstolen uttryckt att avsikten med moder-/dotter-

bolagsdirektivet är att genom ett gemensamt system avskaffa alla nackdelar för samarbete 

mellan bolag i olika medlemsstater i förhållande till samarbete mellan bolag i en och 

samma medlemsstat och att därigenom underlätta gränsöverskridande samarbete.134 I Les 

Vergers du Vieux Tauves har EU-domstolen vidare konstaterat att ”ändamålet med 

[moder-/dotterbolagsdirektivet] är att situationer med dubbelbeskattning av utdelningar 

från dotterbolag till deras moderbolag ska elimineras”.135 

En skattefördel som inte underlättar gränsöverskridande samarbete eller undanröjer 

dubbelbeskattning inom EU är således en skattefördel som varken utgör målet eller syftet 

med moder-/dotterbolagsdirektivet. Men motverkar en sådan fördel också nämnda mål 

eller syfte?136 Avgörande är här hur begreppet motverkar ska förstås.137 Ledning för 

bedömningen torde kunna finnas i EU-domstolens förfarandemissbruksdoktrin, eftersom 

                                                 

134 Se t.ex. de förenade målen C-283/94, C-291/94 och C-292/94, Denkavit International BV, VITIC Amster-

dam BV och Voormeer BV. p. 22, mål C-294/99, Athinaïki Zythopoiia p. 25, mål C-446/04, Test Claimants 

in the FII Group Litigation p.103 och mål C-379/05, Amurta p. 18. Se även tredje skälet till moder-/dotter-

bolagsdirektivet. 
135 Mål C-48/07, Les Vergers du Vieux Tauves p. 37. 
136 Jfr Weber (2016) s. 113 som är av åsikten att så är fallet. 
137 I den engelska språkversionen används begreppet defeats. 
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rekvisitet ifråga återspeglar det objektiva rekvisitet i förfarandemissbruksdoktrinen.138 

EU-domstolen har, gällande uppfyllandet av detta objektiva rekvisit, uttalat att ”vissa 

objektiva förhållanden skall föreligga varav det framgår att målsättningen med den 

berörda gemenskapsbestämmelsen inte har uppnåtts, trots att de villkor som uppställs i 

bestämmelsen formellt har uppfyllts”139 (min kursivering).  

Det tycks alltså som att det inte är ett krav att syftet med bestämmelsen faktiskt 

motverkas, i betydelsen att uppfyllandet av syftet försvåras, utan det ligger närmare till 

hands att säga att kravet snarare anger att syftet i varje situation måste uppnås. I relation 

till direktivregeln förefaller EU-domstolens uttalande ge stöd för att en skattefördel som 

varken underlättar gränsöverskridande samarbete eller undanröjer dubbelbeskattning 

inom EU är en sådan skattefördel som motverkar syftet eller målet med moder-/dotter-

bolagsdirektivet. Så torde kunna vara fallet om ett subjekt får tillgång till moder-

/dotterbolagsdirektivets förmåner trots att det på någon grund, t.ex. otillräcklig 

ägandeandel, att bolagsformen inte omfattas eller liknande, inte är berättigat att erhålla 

dessa förmåner direkt. Om premissen att undanröjande av skatt på utdelning från ett bolag 

till ett annat bolag i ett annat land underlättar gränsöverskridande samarbete godtas (vilket 

den borde, eftersom moder-/dotterbolagsdirektivet bygger på den), blir dock följden att 

syftet med moder-/dotterbolagsdirektivet alltid torde uppfyllas när skatt på utdelning inte 

tas ut. Följaktligen motverkas inte syftet eller målet om någon som inte är direkt 

berättigad till direktivets förmåner erhåller dessa. Mot detta kan anföras att syftet att 

underlätta gränsöverskridande samarbete är begränsat till de förutsättningar som anges i 

direktivet (dvs. mellan moder- och dotterbolag, såsom dessa bolag är definierade i 

direktivet). Det har också argumenterats för att moder-/dotterbolagsdirektivet syftar till 

att underlätta långvariga samarbeten, snarare än kortvariga.140 Att ett företag får tillgång 

till direktivets skatteförmåner, trots att det inte är berättigat till dessa direkt, torde således 

motverka direktivets mål eller syfte. 

Vidare kan anföras att då syftet med moder-/dotterbolagsdirektivet, som nämnts ovan, 

delvis är att underlätta gränsöverskridande samarbete inom EU, torde motsatsvis kunna 

dras slutsatsen att direktivet inte syftar till att underlätta för subjekt utanför EU.141 Därför 

                                                 

138 Debelva & Luts (2015) s. 226. 
139 Mål C-110/99, Emsland-Stärke p. 52. Se även mål C-255/02, Halifax p. 74–75. 
140 Weber (1997) s. 26. 
141 Se Rousselle & Liebman, (2006) s. 563. 
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kan det argumenteras för att målet eller syftet med moder-/dotterbolagsdirektivet också 

motverkas om skattefördelarna slutligen endast gynnar ett icke-EU-subjekt.142 Det 

förefaller enligt min uppfattning vara en rimlig slutsats.  

5.3.5 Arrangemanget, eller arrangemangen, är inte genuint (eller genuina) 

5.3.5.1 Om tolkningen av rekvisitet 

Utöver de villkor som har behandlats ovan, anges att direktivregeln ska tillämpas om 

arrangemanget, eller arrangemangen, inte är genuint (eller genuina)143 med beaktande av 

alla relevanta fakta och omständigheter. 

I doktrin har påpekats att uttrycket ”inte genuint” avviker från den terminologi som 

används i EU-domstolens praxis rörande förfarandemissbruk.144 Det uttryck som främst 

används är konstlade/fiktiva145 upplägg.146 Weber hävdar ändå att dessa två begrepp kan 

tolkas på liknande sätt.147 I Cadbury Schweppes förklarar EU-domstolen innebörden av 

uttrycket rent konstlade upplägg; nämligen, dels att det finns ett syfte att uppnå en 

skattemässig fördel, och dels att det framgår av objektiva omständigheter att 

målsättningen med bestämmelsen som kringgås inte uppnås.148 Det finns följaktligen 

också likheter mellan vad som bedöms rörande rent konstlade upplägg och de rekvisit 

som har analyserats i avsnitt 5.3.3 och 5.3.4 ovan. Man kan därför, med Debelva & Luts, 

ifrågasätta om kravet på att arrangemanget ska vara icke-genuint har tillfört direktivregeln 

något.149 Ett sådant ifrågasättande bygger emellertid på att antagandet accepteras att det 

subjektiva rekvisitet i direktivregeln är snävare än vad som framgår av ordalydelsen. 

Weber menar att kravet på att arrangemanget ska vara icke-genuint är en del av det 

subjektiva rekvisitet och att det tydliggör att syftet måste ta sig uttryck i objektiva omstän-

digheter.150 Att frågan om ett arrangemang är genuint bedöms mot bakgrund av de 

objektiva omständigheterna framgår av att det i art. 1.2 i moder-/dotterbolagsdirektivet 

                                                 

142 Se t.ex. De Broe (2008) s. 148. 
143 För att göra texten lättare att läsa används begreppet genuint (arrangemang) i singular nedan, trots att 

det också refererar till pluralformen genuina (arrangemang). 
144 Debelva & Luts (2015) s. 227; Weber (2016) s. 114; Brokelind (2015) s. 819; Pötgens & Straathof 

(2016) s. 617. 
145 Artificial på engelska. 
146 Se t.ex. mål C-264/96, ICI, mål C-196/04, Cadbury Schweppes p. 55 och mål C-524/04, Test Claimants 

in the Thin Cap Group Litigation p. 72. Se också OJ L 338/41 (2012), p. 4.2. 
147 Weber (2016) s. 114. 
148 Mål C-196/04, Cadbury Schweppes p. 64. Se även mål C-255/02, Halifax p. 74–75. 
149 Se Debelva & Luts (2015) s. 227. 
150 Weber (2016) s. 114. 
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anges att bedömningen ska göras med beaktande av alla relevanta fakta och omständig-

heter.151 Även beskrivningen att de giltiga kommersiella skälen ska återspegla den ekono-

miska verkligheten tyder på att det är en objektiviserad bedömning som åsyftas.152 Detta 

kommer att diskuteras vidare nedan i 5.3.5.3. 

Innebörden av rekvisitet utvecklas i art. 1.3 i direktivregeln, där det anges att ett 

arrangemang eller en uppsättning arrangemang betraktas som icke-genuina i den utsträck-

ning som de inte har införts av giltiga kommersiella skäl som återspeglar den ekonomiska 

verkligheten. 

5.3.5.2 Giltiga kommersiella skäl… 

Begreppet giltiga kommersiella skäl har en snarlik motsvarighet i fusionsdirektivets 

art. 15, där det anges att en transaktion som inte genomförs av godtagbara kommersiella 

skäl kan presumeras ha skatteflykt eller skatteundandragande som huvudsakligt syfte.153 

Detta uttryck har tolkats av EU-domstolen, som angivit att sådana skäl ”går utöver enbart 

en strävan efter en rent skattemässig förmån.”154 Ett förfarande som endast har skatte-

mässiga skäl anses således, enligt fusionsdirektivet, inte genomföras av godtagbara 

kommersiella skäl.155 Denna slutsats ger emellertid inte mycket, eftersom begreppet i så 

fall helt kan inordnas under rekvisitet huvudsakligt syfte att få en skattefördel och således 

inte tillföra bedömningen något.156 Weber anför istället att begreppet måste ses som ett 

klargörande av att en skattefördel inte per automatik medför att ett arrangemang utgör 

missbruk.157 Med avseende på fusionsdirektivet menar Ståhl att ”vanlig skatteplanering” 

inte gärna kan underkännas som ett godtagbart kommersiellt skäl, trots att den endast 

motiveras av skatteskäl.158  

I Foggia konstaterade EU-domstolen, avseende rekvisitet godtagbara kommersiella 

skäl, att sådana kan inbegripa skattemässiga skäl – under förutsättning att de 

skattemässiga skälen inte utgör transaktionens huvudsakliga skäl.159  

                                                 

151 Weber (2016) s. 113. Jfr mål C-196/04, Cadbury Schweppes p. 67 och mål C-524/04, Test Claimants in 

the Thin Cap Group Litigation p. 82. 
152 Jfr mål C-196/04, Cadbury Schweppes p. 64–68. Se även nedan i avsnitt 5.3.5.3. 
153 I den engelska språkversionen är uttrycken identiska: valid commercial reasons. Såväl Debelva & Luts 

(2015) s. 227 som Weber (2016) s. 114, anser att innebörden i begreppet giltiga kommersiella skäl kan 

bedömas mot bakgrund av EU-domstolens praxis avseende motsvarande begrepp i fusionsdirektivet.  
154 Mål C-28/95, Leur-Bloem p. 47, mål C-126/10, Foggia p. 34. 
155 Mål C-28/95, Leur-Bloem p. 47, mål C-126/10, Foggia p. 34. 
156 Weber (2016) s. 114. Se även Debelva & Luts (2015) s. 227. 
157 Weber (2016) s. 114. 
158 Ståhl (2005) s. 220. 
159 Mål C-126/10, Foggia p. 35. 
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Mot ovanstående bakgrund finns det enligt min mening stöd för att tolka begreppet 

giltiga kommersiella skäl som ett relativt omfattande begrepp som inbegriper också 

skattemässiga skäl – så länge dessa inte utgör det huvudsakliga skälet. 

I art. 1.3 i moder-/dotterbolagsdirektivet anges emellertid att de giltiga kommersiella 

skälen måste återspegla den ekonomiska verkligheten. Således är det inte tillräckligt att 

göra en bedömning av skälen. Frågan är då vad under vilka omständigheter dessa giltiga 

kommersiella skäl kan anses återspegla den ekonomiska verkligheten. 

5.3.5.3 …som återspeglar den ekonomiska verkligheten 

Uttrycket ifråga har uppenbara likheter med hur EU-domstolen har formulerat sin 

förfarandemissbruksdoktrin. I Cadbury Schweppes användes i den svenska språk-

versionen ”rent konstlade upplägg som inte har någon ekonomisk förankring”160 (min 

kursivering). I den engelska språkversionen användes reflect economic reality, vilket är 

identiskt med formuleringen av direktivregeln.161 Likheten gör att det är rimligt att 

bedöma begreppet i direktivregeln mot bakgrund av EU-domstolens praxis.  

I Cadbury Schweppes angav EU-domstolen att ett bolagsbildande (vilket var det 

arrangemang som bedömdes; målet rörde de brittiska CFC-reglerna) har ekonomisk 

förankring om det dels utgör en verklig etablering, och dels har som syfte att bedriva 

faktisk ekonomisk verksamhet.162 Huruvida så är fallet ska avgöras utifrån objektiva 

omständigheter såsom förekomsten av lokaler, personal och utrustning.163 Det kan således 

beskrivas som ett krav på substans. 164  

Vid jämförelsen med Cadbury Schweppes är det viktigt att beakta att målet rörde under 

vilka förutsättningar en medlemsstat (genom CFC-regler) kan förhindra att företag 

förflyttar vinster till en annan jurisdiktion med lägre skatt; de substanskrav som EU-

domstolen ställde upp lämpar sig således särskilt väl för att bedöma var en vinst 

uppkommer och därför till vilken jurisdiktion den bör allokeras.165 När skattefriheten 

enligt moder-/dotterbolagsdirektivet blir aktuell har allokeringen redan skett. Vinsten har 

allokerats till dotterbolaget och ska överföras till moderbolaget. Det är således en delvis 

annorlunda situation.  

                                                 

160 Mål C-196/04, Cadbury Schweppes p. 55. 
161 Mål C-196/04, Cadbury Schweppes (eng. språkversion) p. 55. 
162 Mål C-196/04, Cadbury Schweppes p. 66. 
163 Mål C-196/04, Cadbury Schweppes p. 67. 
164 Jfr, angående användningen av begreppet substans, Tavares & Bogenschneider (2015) s. 488 f., Weber 

(2016) s. 116 f och Poulsen (2013) s. 239. 
165 Se Poulsen (2013) s. 239 f. 
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En struktur där moderbolaget är ett holdingbolag som i princip endast innehar 

dotterbolagsandelarna, är inte ovanlig. Frågan är hur detta, i fråga om bedömningar enligt 

direktivregeln, påverkar relevansen av de omständigheter som var betydelsefulla i 

Cadbury Schweppes. 

Kommissionen har påpekat att det inte är helt säkert hur Cadbury Schweppes-

kriterierna kan tillämpas på exempelvis holdingbolag, som inte kräver lokaler och 

personal i någon större utsträckning.166 I doktrin har hävdats att kravet på förekomsten av 

lokaler, personal och utrustning ska tolkas i enlighet med de förutsättningar under vilka 

holdingbolag verkar.167 Således kan ett holdingbolag anses återspegla den ekonomiska 

verkligheten om det är aktivt förvaltat, trots att det saknar egna lokaler och utrustning.168 

Det förefaller vara ett rimligt antagande. Ett stort antal holdingbolag skulle annars anses 

inte återspegla den ekonomiska verkligheten, vilket knappast kan vara tanken.169 I ett rent 

nationellt sammanhang skulle dessa holdingbolag inte behandlas på något annat sätt än 

andra bolag.170 

Innebörden av begreppet rent konstlade/fiktiva upplägg tolkades också i Thin Cap 

Group Litigation171. I målet uttalades återigen att frågan om ett upplägg är att anse som 

rent fiktivt, ska bedömas mot bakgrund av objektiva och verifierbara omständigheter.172 

Härvid angav EU-domstolen att ett lån (vilket var det arrangemang som var aktuellt; målet 

rörde de brittiska underkapitaliseringsreglerna) kan anses utgöra ett fiktivt upplägg om 

det beviljas på icke-marknadsmässiga villkor.173 

Målen Cadbury Schweppes och Thin Cap Group Litigation ger dessutom vid handen 

att syftet med den rättsregel som kringgås avgör vilka omständigheter som är relevanta 

för prövningen av om ett upplägg är rent konstlat.174 

Med avseende på situationer i vilka ett mellanliggande (holding-)bolag används för att 

dra nytta av ett direktivs fördelar (”direktivshopping”), ofta i kombination med s.k. treaty-

shopping, har i doktrin anförts att andra omständigheter än de som beaktades i Cadbury 

Schweppes främst bör ligga till grund för bedömningen om ett arrangemang har 

                                                 

166 COM (2007) 785 final s. 5. 
167 De Broe (2008) s. 144; Lang & Heidenbauer (2008) i: Hinnekens & Hinnekens (red.) s. 603. 
168 De Broe (2008) s. 144. 
169 Jfr Poulsen (2013) s. 246. 
170 Lang & Heidenbauer (2008) i: Hinnekens & Hinnekens (red.) s. 604. 
171 Mål C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation. 
172 Mål C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation p. 81–82. 
173 Mål C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation p. 81. 
174 Se Ståhl (2007) s. 590. 
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ekonomisk förankring (dvs. i förhållande till rent konstlade/fiktiva upplägg).175 Eftersom 

ändringsdirektivet kom till delvis för att motverka direktivshoppingsituationer,176 och 

med beaktande av likheten i rekvisiten ekonomisk förankring och ekonomisk verklighet, 

förefaller dessa omständigheter också vara relevanta för bedömningen, enligt direktiv-

regeln, av om ett arrangemang återspeglar den ekonomiska verkligheten. 

Med direktivshopping kan exempelvis avses en situation som följer nedanstående 

mönster.177 Ett bolag i ett icke-EU-land (X) har ett dotterbolag i en EU-medlemsstat (A). 

För att minska sina skattekostnader skapas ett mellanliggande bolag i en annan EU-

medlemsstat (B) som har ett förmånligare skatteavtal med land X än vad medlemsstat A 

har. Genom att dra nytta av skattefriheten enligt moder-/dotterbolagsdirektivet kan 

vinsterna i bolaget i medlemsstat A delas ut till bolaget i medlemsstat B, som sedan 

vidareutdelar dessa till bolaget i land X till en lägre skattesats än om vinsterna hade delats 

ut direkt från bolaget i medlemsstat A till bolaget i land X.  

I dessa situationer kan den tidsram inom vilken ett antal på varandra följande 

transaktioner sker vara betydelsefull att beakta: en kortsiktig aktieöverlåtelse precis innan 

utdelning kan vara ett tecken på att arrangemanget inte har ekonomisk förankring, utan 

att avsikten endast är att undvika skatt.178 Vidare kan riskfördelningen inom koncernen 

vara en omständighet av betydelse: att det mellanliggande bolaget inte står den risk som 

normalt följer av aktieägandet, kan tyda på att arrangemanget saknar ekonomisk 

förankring.179 Emellertid är det viktigt att notera att något annat bolag än det mellan-

liggande bolaget kan stå risken utan att arrangemanget för den skull behöver sakna eko-

nomisk förankring. Så är exempelvis fallet om det mellanliggande bolaget inte har 

tillräckligt med kapital för att täcka en eventuell förlust och att det således behövs någon 

form av säkerhet från ett annat bolag.180 Vidare kan den omständigheten att det mellan-

liggande bolaget saknar möjlighet att förfoga över mottagna utdelningar tala för att 

arrangemanget saknar ekonomisk förankring.181 Här är det dock viktigt att ta hänsyn till 

hur förfogandemöjligheterna är begränsade. Ett bindande avtal om att utdelningen ska 

vidareutdelas direkt talar starkare för att arrangemanget saknar ekonomisk förankring, än 

                                                 

175 Poulsen (2013) s. 239 ff. 
176 MEMO/13/1040 s. 3. Jfr även Tavares & Bogenschneider (2015) s. 486 f. 
177 Situationen bygger på exemplet i MEMO/13/1040 s. 3. 
178 Poulsen (2013) s. 247.  
179 Poulsen (2013) s. 248.  
180 Poulsen (2013) s. 248. 
181 Poulsen (2013) s. 248 f. 
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om förfogandemöjligheterna är inskränkta till följd av organisatorisk toppstyrning (vilket 

inte är helt ovanligt i koncerner).182 

Samtliga dessa omständigheter kan dock tänkas vara för handen, utan att det för den 

skull behöver röra sig om ett arrangemang som inte återspeglar den ekonomiska verklig-

heten. Det är följaktligen av vikt att göra en helhetsbedömning av situationen. Detta har 

också betonats av EU-domstolen, som har konstaterat att medlemsstaterna inte har rätt att 

tillämpa fastställda kriterier för att utröna om syftet med ett arrangemang är att kringgå 

lagstiftningen, utan måste vidta en övergripande prövning.183  

Om ledning för bedömningen av om ett arrangemang återspeglar den ekonomiska 

verkligheten, således tas från såväl de omständigheter som har förts fram ovan, som i 

Cadbury Schweppes och antagandet att holdingbolag bedöms utifrån de förutsättningar 

under vilka de verkar, uppkommer frågan hur högt kravet på substans ska ställas. Svaret 

på en sådan fråga måste vara beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Vid 

denna bedömning kan emellertid vara att beakta att ett alltför lågt krav på substans (dvs. 

att arrangemang med relativt hög substans kan anses icke-genuina) kan riskera att 

motverka moder-/dotterbolagsdirektivets syfte, om följden blir att också ”normala” 

strukturer, med t.ex. holdingbolag (som ofta har låg substans utan att för den skull vara 

en del av ett upplägg med kringgåendesyfte), går miste om skatteförmånerna i direktivet. 

I slutändan blir det alltså en avvägning mellan målet att motverka kringgåenden av moder-

/dotterbolagsdirektivet och strävan efter att minska antalet hinder mot gränsöverskridande 

samarbete. De höga krav som EU-domstolen har ställt upp för att bedöma om ett upplägg 

är rent konstlat/fiktivt förefaller ge stöd för att den sistnämnda strävan väger tungt.  

5.3.5.4 Om kopplingen till det subjektiva rekvisitet 

Slutligen kan här också anknytas till diskussionen som fördes ovan i samband med 

analysen av det subjektiva rekvisitet (avsnitt 5.3.3). Där anfördes att om begreppet giltiga 

kommersiella skäl kan inrymma också skatteskäl som utgör ett av flera huvudsakliga skäl, 

kan det subjektiva rekvisitet tolkas i enlighet med sin ordalydelse. Analysen ovan 

förefaller stödja antagandet. Vidare talar förutsebarhetsskäl för en sådan tolkning, 

eftersom direktivregeln då inte behöver tolkas i strid med sin ordalydelse. 

Följaktligen måste alltså inte det subjektiva rekvisitet tolkas contra legem. 

                                                 

182 Poulsen (2013) s. 248 f. 
183 Se t.ex. mål C-28/95, Leur-Bloem, p. 42. 
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5.4 Direktivregelns rättsföljd 

Av direktivregeln framgår att rättsföljden av att rekvisiten är uppfyllda är att moder-

/dotterbolagsdirektivets förmåner inte ska beviljas. Således överensstämmer rättsföljd-

erna av bulvanregeln och direktivregeln (jfr avsnitt 4.4).  

5.5 Direktivregelns tillämpningsområde i sammanfattning 

Direktivregelns tillämpningsområde är inte helt klart, vilket torde ha framgått ovan. Vissa 

slutsatser har emellertid kunnat dras och vissa tolkningsalternativ har kunnat framföras.  

Begreppet ett arrangemang eller en uppsättning arrangemang förefaller omfatta ett 

stort antal företeelser och inskränker således inte direktivregelns tillämpningsområde i 

någon större utsträckning. 

Vidare har framförts att direktivregelns subjektiva rekvisit bör tolkas i enlighet med 

sin ordalydelse, dvs. att också ett arrangemang som har som ett av flera huvudsakliga 

syften att få en skattefördel omfattas. Direktivregelns tillämplighet på arrangemang som 

har som ett av flera syften att få en skattefördel kan begränsas av villkoret att arrange-

manget måste vara icke-genuint.  

Hur rekvisitet icke-genuint ska tolkas får emellertid till viss del anses vara en öppen 

fråga. Det har framförts argument för att ledning kan tas från EU-domstolens 

förfarandemissbruksdoktrin, i vilken anges att skatteförmåner endast får nekas rent 

konstlade/fiktiva upplägg. Av analysen ovan har framgått att kraven för att ett 

arrangemang ska anses vara icke-genuint förefaller ställas relativt högt. Inom ramen för 

begreppet giltiga kommersiella skäl torde arrangemang av ett stort antal anledningar 

(exempelvis delvis motiverade av skatteskäl) rymmas, men inte rent skattedrivna 

arrangemang. Hur dessa skäl ska ta sig uttryck är inte helt klart. Tydligt är dock att det 

ska röra sig om omständigheter som kan verifieras av utomstående, dvs. objektiva 

omständigheter. Med andra ord kan bedömningen av om ett arrangemang är icke-genuint 

sägas vara en objektiviserad bedömning av syftet med arrangemanget. Vilka 

omständigheter som är av betydelse förefaller bero på hur arrangemanget är upplagt. 

Exempel på omständigheter som kan vara relevanta är tidsaspekten, riskfördelningen 

inom en koncern eller förfogandemöjligheterna över mottagna utdelningar. Andra 

förhållanden av vikt kan vara om de inblandade bolagen har tillräckliga personalresurser, 

lokaler och utrustning för att kunna sköta de angelägenheter som normalt följer av en 

motsvarande situation.  
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Med avseende på kravet att skattefördelen ska motverka målet eller syftet med 

direktivet har argumenterats för att en skattefördel som varken underlättar gränsöver-

skridande samarbete eller undanröjer dubbelbeskattning inom EU är en sådan skattefördel 

som motverkar syftet eller målet med moder-/dotterbolagsdirektivet. 
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6 Bulvanregeln och direktivregeln: en jämförande analys 

6.1 Inledning 

I detta avsnitt kommer bulvanregeln att jämföras med direktivregeln i syfte att undersöka 

om bulvanregeln kan säkerställa att ändringsdirektivet får verkan i enlighet med dess syfte 

och avsedda resultat i svensk rätt. Inledningsvis kommer den svenska regeringens åsikt 

om förhållandet mellan bulvanregeln och direktivregeln att presenteras och kommenteras. 

Därefter berörs likheter och skillnader mellan reglerna att på ett abstrakt plan, med 

utgångspunkt i de tolkningar av reglerna som har framförts ovan. Ett resonemang om 

möjligheterna att ha mer omfattande nationella regler kommer sedan att föras. Därefter 

kommer jämförelsen mellan bulvanregeln och direktivregeln att konkretiseras genom en 

analys av reglernas tillämplighet i tre typsituationer. Sedan följer av en analys av kravet 

på att bulvanregeln är så tydlig och precis att enskilda kan utläsa sina skyldigheter. 

Kapitlet avrundas med en slutsats. 

6.2 Den svenska regeringens åsikt om förhållandet mellan bulvan-

regeln och direktivregeln 

6.2.1 Promemorian  

Finansdepartementet remitterade i april 2015 promemorian ”Begränsad skattefrihet för 

utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt” (”pro-

memorian”), föranledd av ändringsdirektivet. I promemorian föreslogs att anti-miss-

bruksregeln i ändringsdirektivet skulle genomföras i svensk rätt genom att skatte-

flyktslagen skulle utvidgas till att omfatta även kupongskattelagen. Som en följd skulle 

bulvanregeln avskaffas. Bulvanregeln ansågs inte omfatta direktivregeln eftersom den 

förra avser reglera en specifik situation (bulvanförhållanden), medan den senare är en 

generell regel.184 Dessutom medför bulvanregeln att bulvanen beskattas medan den som 

skulle ha varit skattskyldig om kringgåendet inte hade genomförts undgår skattskyldighet. 

Detta ansågs i promemorian vara en sådan brist som medför att direktivregeln inte kan 

anses korrekt införlivad i svensk rätt genom bulvanregeln.185 

                                                 

184 Finansdepartementets promemoria (april 2015) s. 25. 
185 Finansdepartementets promemoria (april 2015) s. 25. 
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6.2.2 Propositionen 

Regeringen anförde i propositionen att direktivregeln får anses genomförd i svensk rätt 

genom bulvanregeln.186 Vad angår promemorians första invändning – att bulvanregeln 

tar sikte på en specifik situation och inte är generell – genmälde regeringen att även om 

det visserligen stämmer att bulvanregeln tillämpas endast i en viss typ av situation, i 

motsats till direktivregeln, ”[går] det knappast att föreställa sig något annat sätt att kringgå 

skyldigheten att betala kupongskatt än att någon (bulvanen) vid utdelningstillfället håller 

aktier åt den person som skulle ha varit skattskyldig om kringgåendet inte hade 

genomförts.”187 Regeringen menar därför att bulvanregeln träffar alla de kringgående-

situationer som direktivregeln avser att omfatta.188 Innebörden i uttalandet förefaller vara 

att rekvisitet obehörigen innefattar hela direktivregeln. Således ska, inom ramen för 

bedömningen av rekvisitet, en bedömning mot bakgrund av hela direktivregeln göras.  

Följaktligen är regeringens position att direktivregeln i praktiken endast kan komma 

att tillämpas i en bulvansituation – även om regeln är generellt skriven och kan förefalla 

ha ett bredare tillämpningsområde.  

6.2.3 Kommentar 

Argumentet i promemorian, att bulvanregeln medför att bulvanen beskattas istället för 

den som skulle ha varit skattskyldig om kringgåendet inte hade genomförts, kan inte anses 

ge något stöd för att införlivandet inte har skett korrekt. Direktivregeln kräver nämligen 

endast att medlemsstaterna inte ska bevilja förmånerna enligt moder-/dotterbolags-

direktivet, men anger inte i vilket led detta ska ske.   

Det andra argumentet som framfördes i promemorian för att bulvanregeln inte skulle 

kunna innebära att direktivregeln genomförs korrekt, att bulvanregeln är en specifik anti-

missbruksklausul, medan direktivregeln är en generell, är, liksom regeringens mot-

argument, mer intressant att diskutera.  

Att bulvanregeln reglerar en specifik typ av situationer, bulvansituationer, är ostridigt. 

Regeln är emellertid generell i det avseendet att den trots begränsningen till 

bulvansituationer bygger på en princip om att obehöriga skatteförmåner inte ska medges, 

utan att närmare definiera vilka skatteförmåner som är obehöriga. Åsikterna i 

promemorian och propositionen går isär vad gäller tolkningen av direktivregeln. Varken 

                                                 

186 Prop. 2015/16:14 s. 33 f. 
187 Prop. 2015/16:14 s. 33. 
188 Prop. 2015/16:14 s. 33. 
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i promemorian eller i propositionen motiverades dock dessa ställningstaganden. Framför 

allt är avsaknaden av motivering i propositionen problematisk, eftersom bedömningen av 

om bulvanregeln omfattar direktivregeln är avhängig frågan om direktivregeln kan 

komma att täcka fler sätt att kringgå skyldigheten att betala kupongskatt. Denna fråga 

kommer att diskuteras nedan. 

6.3 Likheter och skillnader mellan bulvanregeln och direktivregeln 

Det kan sägas ligga i en generell skatteflyktsregels natur att dess rekvisit är allmänt 

hållna.189 Tavares och Bogenschneider konstaterar att en ”äkta” generell skatteflyktsregel 

har öppna rekvisit och att den är effektivare ju öppnare rekvisiten är – domstolarna har då 

större tolkningsutrymme och osäkerheten medför att det är svårare att skatteplanera runt 

regeln.190 Såväl bulvanregeln som direktivregeln präglas av sina öppna rekvisit. På så sätt 

uppvisar de likheter. Direktivregelns rekvisit kan anses få viss konkretion genom framför 

allt tolkningen av fusionsdirektivets likartade anti-missbruksregel och av EU-domstolens 

praxis rörande förfarandemissbruk. Utrymmet för andra tolkningar får dock betraktas som 

stort. 

Vad gäller bulvanregeln är det främst kravet på att skattefördelen ska beredas 

obehörigen, och de få hållpunkterna för tolkningen av kravet, som bidrar till likheten med 

direktivregeln. I undersökningen har inte visats på något som hindrar att de aspekter som 

ska beaktas enligt direktivregeln, också tas in i bedömningen av om ett arrangemang 

medför en obehörig skatteförmån enligt bulvanregeln. Snarare förefaller det finnas visst 

stöd för att samma aspekter beaktas enligt båda reglerna. Som exempel kan nämnas att 

arrangemangets syfte och de objektiva omständigheter som styrker syftet har betydelse. 

Bland de objektiva omständigheter som har hävdats böra inverka på bedömningen enligt 

båda reglerna återfinns arrangemangets tidsaspekt och riskfördelning. Emellertid har inte 

framgått att alla de aspekter som beaktas enligt bulvanregeln varken måste tas med, eller 

har tagits med tidigare, i bedömningen enligt direktivregeln, och vice versa. Således kan 

det finnas vissa skillnader. Mot bakgrund av analysen av svensk rätt, kan det t.ex. tänkas 

att bulvanregeln kan tillämpas även om arrangemanget i fråga är genuint i direktivregelns 

mening eller inte strider mot moder-/dotterbolagsdirektivets syfte. I det avseendet kan 

bulvanregeln omfatta fler situationer än direktivregeln. En slutsats som kan dras är dock 

                                                 

189 Se vidare Rolim (2016).  
190 Tavares & Bogenschneider (2015) s. 489. 
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att utformningen av bulvanregelns obehörighetsrekvisit medger att de aspekter som 

beaktas enligt direktivregeln också beaktas enligt bulvanregeln. Med beaktande av 

principen om direktivkonform tolkning framstår det också som att detta bör vara fallet. 

Principen om direktivkonform tolkning innebär nämligen, i korthet, att medlemsstaternas 

domstolar har en skyldighet att tolka införlivandebestämmelser i enlighet med det 

bakomliggande direktivet, i syfte att säkerställa att direktivet får verkan i enlighet med 

det avsedda syftet och resultatet, så länge tolkningen inte strider mot nationella tolknings-

principer.191 Således har svenska domstolar en skyldighet att tillämpa bulvanregeln om 

direktivregels rekvisit är uppfyllda, så länge det inte strider mot svenska tolknings-

principer. 

Den tydligaste skillnaden mellan reglerna är, att bulvanregeln är begränsad till att 

omfatta bulvansituationer, medan direktivregeln täcker en mycket vid definition av 

arrangemang. Här är situationen omvänd – direktivregeln omfattar fler situationer än 

bulvanregeln.  I detta avseende är det inte möjligt att genom direktivkonform tolkning 

utvidga bulvanregelns tillämpningsområde till att omfatta de situationer som omfattas av 

direktivregeln. Det skulle nämligen strida mot bulvanregelns ordalydelse och därför vara 

oförenligt med en viktig skatterättslig tolkningsprincip, legalitetsprincipen.192 

På en abstrakt nivå är således bulvanregeln och direktivregeln inkompatibla, eftersom 

bulvanregelns tillämpningsområde inte överensstämmer med direktivregelns. Det 

besvarar dock inte frågan om bulvanregeln kan utgöra ett korrekt eller inkorrekt 

genomförande av ändringsdirektivet. Som har framgått ovan måste nämligen inte 

medlemsstaterna genomföra ett direktiv ordagrant, utan det är tillräckligt att direktivet får 

det resultat som är avsett. I analysen ovan har inte olikheterna mellan reglerna kunnat 

visas vara så stora att de i den praktiska tillämpningen, med beaktande av exempelvis 

principen om direktivkonform tolkning, är obetydliga för frågan om genomförandet kan 

ha skett korrekt. Det förefaller följaktligen finnas visst stöd för regeringens åsikt, att 

bulvanregeln kan omfatta de situationer som direktivregeln omfattar – så länge det rör sig 

om bulvansituationer. I syfte att närmare utreda om detta kan vara fallet, kommer 

                                                 

191 Se t.ex. mål 14/83, Von Colson p. 28 och mål C-106/89, Marleasing p. 8. Jfr Ståhl m.fl. (2011) s. 37. 
192 Jfr t.ex. HFD 2012 not. 48 och Lodin m.fl. (2017) s. 717 f. Se även mål C-268/06, Impact p. 100 där 

EU-domstolen uttalade att ”[d]en nationella domstolens skyldighet att beakta ett direktivs innehåll vid 

tolkningen och tillämpningen av relevanta bestämmelser i nationell rätt begränsas likväl av allmänna 

rättsprinciper, särskilt av principerna om rättssäkerhet och förbud mot retroaktiv lagstiftning, och den kan 

inte tjäna som grund för att nationell rätt tolkas contra legem”. 
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förhållandet mellan bulvanregeln och direktivregeln att analyseras nedan utifrån ett antal 

typsituationer. 

6.4 Några typsituationer och ett resonemang 

6.4.1 Inledning 

Ovan har framförts att det inte endast genom en jämförelse av reglernas rekvisit går att 

dra någon slutsats om huruvida bulvanregeln kan utgöra ett korrekt genomförande av 

direktivregeln eller inte. Syftet med detta avsnitt är att genom ett urval av hypotetiska 

situationer försöka utreda om bulvanregeln, i de enskilda typsituationer som presenteras, 

omfattar samma situationer som direktivregeln. Om det visas att så inte är fallet, kan det 

utgöra ett argument för att genomförandet inte kan vara korrekt. Motsatsvis utgör det ett 

argument för att genomförandet kan vara korrekt, om bulvanregeln och direktivregeln 

omfattar samma situationer. 

Inledningsvis kommer att föras ett resonemang om möjligheterna att ha en intern regel 

som är mer omfattande än direktivregeln.  

6.4.2 En mer omfattande regel? Ett resonemang 

Eftersom bulvanregeln skulle kunna vara tillämplig på arrangemang som inte strider mot 

moder-/dotterbolagsdirektivets syfte eller som, enligt direktivets definition, är genuina, 

kan det tänkas att bulvanregeln har ett mer omfattande tillämpningsområde än 

direktivregeln. En fråga är dock om bulvanregeln i praktiken uppställer sådana krav som 

anges ovan. Det inte framgår av ordalydelsen att dessa krav måste ställas. 

Det har tidigare, i avsnitt 3.3.2.2, anförts att det inte torde strida mot varken 

ändringsdirektivet eller moder-/dotterbolagsdirektivet att ha interna regler som är mer 

omfattande än direktivregeln. Bulvanregeln kan således, i förhållande till direktivet, 

utgöra ett korrekt genomförande trots att regelns ordalydelse tillåter ett mer omfattande 

tillämpningsområde än direktivregeln. Emellertid angavs att även EU:s primärrätt måste 

beaktas. Bulvanregeln får sålunda inte utgöra en restriktion av någon av de grundläggande 

friheterna som inte kan rättfärdigas. 

Bulvanregelns öppna rekvisit, såsom de har tolkats ovan, möjliggör att den kan tolkas 

vara i överensstämmelse med EU:s primärrätt. Genom att välja att tillämpa regeln på 

gränsöverskridande situationer, som om de hade varit rent interna inte hade beskattats, 

kan diskrimineringssituationer undvikas. Det torde vidare vara möjligt att t.ex. anse att en 

skatteförmån inte har beretts obehörigen om det inte finns en avsikt att erhålla en 
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skattemässig förmån, och om det inte framgår av objektiva omständigheter att det 

ändamål som eftersträvas med den grundläggande friheten som är tillämplig inte har 

uppnåtts trots att kraven i gemenskapsrätten formellt sett har iakttagits.193 Följaktligen 

torde slutsatsen kunna dras, att de öppna rekvisiten medger en tolkning i enlighet med 

EU-domstolens förfarandemissbruksdoktrin, utan att bulvanregeln tolkas contra legem.194 

Bulvanregeln kan alltså utgöra ett korrekt genomförande i förhållande till EU:s 

primärrätt. 

6.4.3 En mindre omfattande regel? Tre typsituationer 

6.4.3.1 Om möjligheten att införa mindre omfattande regler 

Med en mindre omfattande regel avses här att bulvanregeln har ett snävare kring-

gåendebegrepp, med följden att färre situationer, i förhållande till direktivregeln, anses 

utgöra missbruk av moder-/dotterbolagsdirektivet.  

Att ett sådant genomförande inte torde vara godtagbart vad gäller genomförandet av 

ändringsdirektivet, har framgått ovan i avsnitt 3.3.2. Följaktligen måste bulvanregeln 

omfatta alla de situationer som omfattas av direktivregeln. 

Det framgår inte av direktivet eller dess förarbeten vilka konkreta situationer som 

avses omfattas av direktivregelns tillämpningsområde, utöver ett exempel i åttonde skälet 

till ändringsdirektivet och ett exempel i ett memorandum med frågor och svar rörande 

kommissionens första direktivförslag.195 Dessa två situationer, och ytterligare en, 

kommer att användas som typsituationer i syfte att undersöka om bulvanregeln omfattar 

de situationer som omfattas av direktivregeln. 

6.4.3.2 Direktivshopping (och treaty-shopping) 

I memorandumet anförs att direktivregeln tar sikte på direktivshopping, vilket ofta sker i 

samband med treaty-shopping. I syfte att undersöka hur bulvanregeln och direktivregeln 

förhåller sig till sådana situationer, finns anledning att återkomma till den direktiv-

shoppingsituation som beskrevs ovan i avsnitt 5.3.5.3. 

Ett bolag i ett icke-EU-land (X) har ett dotterbolag i en EU-medlemsstat (A). För att 

minska sina skattekostnader skapas ett mellanliggande bolag i en annan EU-medlemsstat 

                                                 

193 Jfr t.ex. mål C-196/04, Cadbury Schweppes p. 64. 
194 Det är möjligt att medlemsstaternas utrymme att ha regler som går utöver direktivregeln är obefintligt; 

om direktivregeln tillämpningsområde och EU-domstolens praxis rörande förfarandemissbruk överens-

stämmer, torde samma nationella regler tillåtas enligt båda alternativen. (Jfr Weber (2016) s. 114 där det 

anges att direktivregeln i dess förarbeten avses bygga på EU-domstolens praxis.)  
195 MEMO/13/1040. 
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(B) som har ett förmånligare skatteavtal med land X än vad medlemsstat A har. Genom 

att dra nytta av skattefriheten enligt moder-/dotterbolagsdirektivet kan vinsterna i bolaget 

i medlemsstat A delas ut till bolaget i medlemsstat B, som sedan vidareutdelar dessa till 

bolaget i land X till en lägre skattesats än om vinsterna hade delats ut direkt från bolaget 

i medlemsstat A till bolaget i land X.  

Om bolaget i medlemsstat B inte är genuint, eftersom det saknar substans,196 ska 

direktivregeln kunna tillämpas för att vägra medge skatteförmånerna enligt moder-

/dotterbolagsdirektivet, förutsatt att övriga rekvisit är uppfyllda. Syftet med ett sådant 

direktivshoppingarrangemang som beskrivs ovan är att dra nytta av skattefördelarna 

enligt moder-/dotterbolagsdirektivet. Att medge skatteförmånen torde vidare strida mot 

direktivets syfte, eftersom det endast avser gynna ett subjekt hemmahörande utom EU. 

Således avser direktivregeln motverka arrangemanget. Följaktligen måste även 

bulvanregeln kunna tillämpas i en sådan situation. 

Mot bakgrund av att bulvanregeln aldrig har tillämpats i en sådan situation, 

uppkommer frågan om situationen omfattas av bulvanregeln. I förarbetena finns inget 

entydigt stöd för det. En tolkning av regelns utformning beaktad i ljuset av övriga 

tolkningsdata är följaktligen att det inte är klarlagt att vissa direktivshoppingsituationer 

som omfattas av direktivregeln också omfattas av bulvanregeln.197 Det skulle därför 

kunna vara ett argument för att direktivregeln inte kan vara korrekt genomförd i svensk 

rätt. 

Emellertid kan argumenteras för att bulvanregeln ska vara tillämplig i situationen ovan 

eftersom det är ett arrangemang som endast syftar till att undvika skatt, att utdelningarna 

(sannolikt) kommer att vidareutdelas inom kort efter att de mottagits, och att den skatte-

fördel som utgår inte är en sådan skattefördel som normalt skulle ha utgått. Sålunda före-

faller direktivshoppingsituationer kunna omfattas av bulvanregeln såsom den tolkats mot 

bakgrund av svensk rätt. Det har också framgått att domstolarna har en skyldighet att 

beakta de omständigheter som ska beaktas enligt direktivregeln. I detta fall kan dessa 

omständigheter exempelvis vara att arrangemanget inte är genuint och att det skulle 

motverka moder-/dotterbolagsdirektivets syfte att bevilja skatteförmånerna. Följaktligen 

finns det här en möjlighet för domstolarna att, om en liknande direktivshoppingsituation 

skulle bedömas, säkerställa att bulvanregeln står i överensstämmelse med direktivregeln 

                                                 

196 Jfr avsnitt 5.3.5 ovan. 
197 Jfr t.ex. Kleist (2015) s. 673. 
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och att genomförandet sålunda kan vara att anse som korrekt. Att bulvanregeln tidigare 

möjligtvis inte har omfattat vissa direktivshoppingsituationer innebär därför inte att 

direktivregeln inte kan vara korrekt genomförd i svensk rätt. 

I anslutning till detta kan bland annat ställas frågan om bulvanregelns tillämpnings-

område har förändrats efter genomförandet av ändringsdirektivet. Regeringen förefaller 

hävda att det är oförändrat. Som framgått ovan är det inte tydligt att en direktivshopping-

situation, såsom den ovan beskrivna, hade omfattats av bulvanregeln före genomförandet 

av direktivregeln. Detta tyder på att en viss utvidgning kan behöva ske, om bulvanregeln 

ska vara i överensstämmelse med direktivregeln – i motsats till vad regeringen hävdar. 

Det kan bidra till osäkerhet rörande bulvanregelns tillämpningsområde också i andra 

avseenden. Sådan osäkerhet kan vara olycklig, då den riskerar att verka avhållande på 

investeringar i Sverige. Vidare kan ifrågasättas lämpligheten i att utvidga en 

bestämmelses tillämpningsområde genom en kort hänvisning i förarbetena. 

6.4.3.3 Exemplet i ändringsdirektivet (”i den utsträckning-metoden”) 

I åttonde skälet anges att medlemsstaterna bör tillämpa direktivregeln i situationer då de 

inblandade subjekten är genuina, men äganderätten till aktier på vilka utdelning utgår inte 

är genuin. Det utvecklas genom att det anges att så är fallet om arrangemanget på grundval 

av sin rättsliga form innebär en överlåtelse av äganderätten till aktierna, men detta inte 

återspeglar den ekonomiska verkligheten. Denna tillämpningsmetod benämns i den 

utsträckning-metoden. Det framgår inte hur bedömningen av om äganderätten till aktier 

inte speglar den ekonomiska verkligheten ska göras. Eftersom det anges att direktivregeln 

ska kunna tillämpas, får det antas att övriga rekvisit i regeln är uppfyllda.  

Att direktivregelns övriga rekvisit är uppfyllda kan enligt analysen ovan tas i 

beaktande vid bedömningen av om en skatteförmån är obehörig enligt bulvanregeln. Det 

avgörande frågan för om bulvanregeln kan vara tillämplig i den situation som anges i 

exemplet i ändringsdirektivet torde följaktligen vara om skattefördelen tillkommer någon 

annan än den som innehar aktierna, dvs. om det är en bulvansituation. 

Weber skriver, med vidare hänvisning, att exemplet anger att direktivregeln ska kunna 

tillämpas om en multinationell koncern har ett aktivt företag inom EU som innehar aktier, 

men att de aktiviteter som EU-företaget bedriver inte är relevanta för innehavet av 

aktierna, och att aktierna överfördes till EU-företaget huvudsakligen för att få de fördelar 
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som följer av moder-/dotterbolagsdirektivet.198 Följaktligen är en tolkning att ägande-

rätten inte speglar den ekonomiska verkligheten om det inte finns någon koppling mellan 

de aktiviteter ett företag bedriver och ägandet av aktierna. Om det är en korrekt tolkning 

måste kopplingskravet sättas lågt: om utdelningen behålls i det företag som aktierna 

överlåtits till, måste överlåtelsen anses återspegla den ekonomiska verkligheten.199 En 

konsekvens av detta är att i den utsträckning-metoden endast kan tillämpas under förut-

sättning att skattefördelen tillkommer någon annan än den som aktierna överlåtits till. 

Enligt (ovanstående tolkning av) det exempel på tillämpning av i den utsträckning-

metoden som ges i åttonde skälet till ändringsdirektivet förefaller det alltså röra sig om 

en bulvansituation. 

En konsekvens av detta är att kan bulvanregeln tolkas så, att den också i detta avseende 

omfattar de situationer som direktivregeln omfattar.  

6.4.3.4 EU-interna arrangemang  

Det kan också tänkas att ett arrangemang som endast innefattar subjekt inom EU omfattas 

av direktivregeln. Ett bolag i en medlemsstat kan t.ex. strax före utdelningstillfället öka 

på sitt aktieinnehav, genom ett aktielån eller någon annan struktur, för att nå upp till kravet 

på innehav av 10 % av kapitalet och därmed erhålla skattefria utdelningar enligt artikel 5 

i moder-/dotterbolagsdirektivet. Därefter återställs aktierna som erhölls strax före 

utdelningstillfället. Syftet med arrangemanget är att undgå skattskyldighet genom att dra 

nytta av moder-/dotterbolagsdirektivets bestämmelser om skattefrihet. Trots att arrange-

manget underlättar gränsöverskridande gemensamt samarbete, får det anses motverka 

syftet med direktivet, eftersom förmånerna ges till någon som egentligen inte är berättigad 

till dem.200 Med beaktande av att det är ett mycket kortsiktigt arrangemang torde det inte 

återspegla den ekonomiska verkligheten. Ett sådant arrangemang uppfyller därför 

villkoren i direktivregeln och medlemsstaterna ska, enligt direktivregeln, vägra att medge 

förmånerna enligt direktivet.  

Enligt bulvanregeln krävs att någon annan än den som innehar aktien erhåller skatte-

fördelen. I situationen som beskrivits ovan innehas aktierna av samma subjekt som mottar 

utdelningen och därmed skatteförmånen. Således är bulvanregeln enligt sin ordalydelse 

                                                 

198 Weber (2016) s. 121 som hänvisar till O.C.R. Marren & I.M. de Groot, De algemene antimisbruik-

bepaling in de moeder-dochterrichtlijn (deel 1), Weekblad Fiscaal Recht 2015/7106 s. 893. 
199 Jfr 5.3.5.3 ovan. 
200 Se ovan avsnitt 5.3.4. 
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inte tillämplig. Inte heller kan den genom direktivkonform tolkning utsträckas till att bli 

tillämplig i en sådan situation eftersom tolkningen då skulle ske i strid med 

bestämmelsens ordalydelse.201 I detta avseende har bulvanregeln ett mindre omfång, 

vilket torde innebära att direktivregeln inte är korrekt genomförd. 

Emellertid måste förekomsten av den speciella anti-missbruksregeln i moder-/dotter-

bolagsdirektivets art. 3.2 beaktas. I artikeln anges att medlemsstaterna får införa villkor 

med krav på en minsta innehavstid på upp till två år för att en utdelning ska omfattas av 

direktivets förmåner. Följaktligen hade situationen kunnat förhindras genom att Sverige 

infört ett krav på viss innehavstid, men riksdagen har inte använt sig av den möjligheten 

vad gäller utgående utdelningar.202  

I Denkavit m.fl. uttalade EU-domstolen, med en indirekt hänvisning till principen om 

lex specialis, att art. 3.2 utgör ett förtydligande av den princip som uttrycks i (nuvarande) 

art. 1.4 – att medlemsstaterna får tillämpa nationella regler för att förhindra missbruk av 

direktivet.203 Således kan en medlemsstat inte hänvisa till art. 1.4 för att motverka ett 

förfarande som täcks av art. 3.2. Debelva och Luts hävdar att detta förhållande borde gälla 

även efter införandet av den tvingande direktivregeln i moder-/dotterbolagsdirektivet.204 

Ett sådant påstående är enligt min åsikt rimlig. Art. 3.2 är också i förhållande till 

direktivregeln en speciell anti-missbruksklausul som avser motverka en specifik situation 

som, i sig, täcks av direktivregeln. Följaktligen kan en medlemsstat som i sin nationella 

rätt har infört en regel motsvarande art. 3.2 inte tillämpa direktivregeln för att förhindra 

sådana kringgåenden som täcks av art. 3.2. Sverige har dock valt att inte införa en sådan 

bestämmelse. Frågan är då vad som gäller i en sådan situation. Innebär det faktum att 

Sverige inte kan förhindra sådana situationer, att genomförandet av ändringsdirektivet har 

brustit? Har Sverige en skyldighet att motverka sådana situationer genom direktivregeln? 

Jag menar att det skulle stå i strid med ordalydelsen av art. 3.2 och dess struktur, att 

påstå att Sverige har en sådan skyldighet. Artikeln innebär nämligen två val: antingen 

inför medlemsstaten en regel med motsvarande innehåll, eller så inför medlemsstaten inte 

en sådan regel. Ändringsdirektivet skulle innebära att de medlemsstater som valt att inte 

införa en regel motsvarande art. 3.2 tvingades införa en sådan ”bakvägen”, genom att de 

                                                 

201 Se not 192 ovan. 
202 Möjligheten att införa en sådan begränsning behandlades inte när undantaget från kupongskatte-

skyldighet i enlighet med moder-/dotterbolagsdirektivet infördes, se prop. 1994/95:52 s. 45 f. 
203 De förenade målen C-283/94, C-291/94 och C-292/94, Denkavit International BV, VITIC Amsterdam 

BV och Voormeer BV p. 31. 
204 Debelva & Luts (2015) s. 232. 
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måste angripa samma förfaranden med direktivregeln, skulle valfriheten i art. 3.2 gå om 

intet. Det vore vidare märkligt om Sverige, som har valt att inte införa en regel 

motsvarande art. 3.2, tvingas tillämpa bulvanregeln, medan andra medlemsstater, som har 

infört en regel motsvarande art. 3.2 är förbjudna att tillämpa sin motsvarighet till 

bulvanregeln. En konsekvens av detta är att Sverige inte av denna anledning har 

genomfört direktivregeln inkorrekt. 

6.5 Om kravet på rättssäkerhet 

Det har framgått ovan (avsnitt 3.3.2) att en genomförandeåtgärd måste vara så tydlig och 

precis att enskilda ska kunna förstå sina skyldigheter och rättigheter. 

Som har beskrivits omfattar såväl bulvanregeln som direktivregeln ett inte klart 

definierat antal missbrukssituationer, vilket också är avsikten. Till följd av detta går det 

att ifrågasätta om genomförandet är så klart och tydligt att en enskild faktiskt kan veta 

vilka skyldigheter som följer av regeln. Tillämpningsområdet för bulvanregeln var redan 

innan direktivgenomförandet oklart och genomförandet av direktivregeln genom 

bulvanregeln har medfört viss osäkerhet om den senare regelns tillämpningsområde de 

facto är oförändrat, eller om det har utökats. 

Mot detta kan anföras att om reglerna hade utformats med mer specifika termer hade 

effektiviteten minskat eftersom det då vore lättare att skapa en struktur som kringgår de 

uttryckliga bestämmelserna.205 Generella skatteflyktsregler till sin natur otydliga och 

principbaserade.206 Om kraven på tydlighet och precision ställs alltför högt, kan en 

generell skatteflyktsregel aldrig genomföras i nationell rätt. 

En tolkning är att en genomförandeåtgärd kan ses som tillräckligt tydlig och precis så 

länge den inte är mindre tydlig och precis än den direktivregel som den avser genomföra. 

Denna tolkning kan anses vara särskilt lämplig med avseende på generella anti-

missbruksklausuler. I och med att bulvanregeln endast kan tillämpas i bulvansituationer, 

kan den sägas vara delvis mer tydlig och precis än direktivregeln. I övrigt förefaller 

bulvanregeln i vart fall inte vara mindre tydlig och precis än direktivregeln. Följaktligen 

kan det anföras att bulvanregeln, ställd i relation till direktivregeln, kan anses vara korrekt 

genomförd med avseende på de krav på tydlighet och precision som uppställs. 

                                                 

205 Jfr Tavares & Bogenschneider s. 490. 
206 Jfr Rolim (2016) s. 817. 



69 

 

Sammantaget förefaller bulvanregeln nå upp till de krav på tydlighet och precision 

som uppställs. 

6.6 Sammanfattning 

Analysen av bulvanregelns tillämpning i de tre typsituationerna ovan har visat att bulvan-

regeln omfattar de situationer som direktivregeln omfattar. Analysen har alltså inte kunnat 

visa att genomförandet i Sverige av ändringsdirektivet med avseende på utgående 

utdelningar inte är korrekt. Följaktligen kan genomförandet vara korrekt.  

Av analysen har också framgått att det förefaller vara betydelsefullt att såväl 

direktivregeln som primärrätten (främst såsom den tolkats i EU-domstolens förfarande-

missbruksdoktrin) beaktas vid tillämpningen av bulvanregeln, och att bulvanregeln 

sålunda tolkas i enlighet med dessa två regelverk.  

Här kan också återkopplas till regeringens påstående, att det knappast går att föreställa 

sig att direktivregeln skulle omfatta någon situation som inte täcks av bulvanregeln. Jag 

har tidigare anfört att det är problematiskt att hävda något sådant utan att presentera en 

undersökning till stöd för det. Att ett sådant påstående är osäkert stöds om inte annat av 

denna undersökning som har visat på de många tolkningsmöjligheterna i de generella 

begrepp som används. Å andra sidan kan likaledes anföras att denna undersökning stöder 

regeringens åsikt – jag har uppenbarligen inte heller kunnat föreställa mig någon konkret 

situation som tydligt ligger utanför bulvanregelns tillämpningsområde, men innanför 

direktivregelns.  

Mot bakgrund av det potentiella tolkningsutrymmet i direktivregelns ordalydelse, 

förefaller det dock inte helt osannolikt att det kan dyka upp ett fall som faller därunder 

och utanför bulvanregeln. 

I detta avsnitt har också argumenterats för att bulvanregeln är så tydlig och precis att 

enskilda kan anses förstå sina skyldigheter. Som stöd för detta har anförts att åtgärder för 

att genomföra generella anti-missbruksregler måste tillåtas vara allmänt skriva, samt att 

bulvanregeln inte är mer generell än direktivregeln. 
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7 Avslutning 

Denna uppsats har syftat till att undersöka om genomförandet av ändringsdirektivet 

genom bulvanregeln kan vara korrekt. Frågan har varit om bulvanregeln kan tillämpas för 

att säkerställa att direktivregeln får genomslag i svensk rätt. I undersökningen har jag 

analyserat de EU-rättsliga kraven på direktivgenomförande och kommit fram till att 

Sverige bör kunna anses ha genomfört ändringsdirektivet korrekt om bulvanregeln dels, 

som ett minimum, omfattar samma situationer som avses omfattas av direktivregeln, dels 

är så tydlig och precis att enskilda kan utläsa sina skyldigheter av den, och dels är 

bindande för domstolarna. I avsnitt 293.3.3 ovan har framgått att det sistnämnda villkoret 

kan anses vara uppfyllt. Vidare har argumenterats för att bulvanregeln är tillräckligt tydlig 

och precis för att uppfylla de EU-rättsliga kraven med avseende på det andra villkoret. 

Analysen av och diskussionen kring det första villkoret, vilket har utgjort merparten 

av denna uppsats, kan sammanfattas som följer.  

Undersökningen av de två reglerna har visat att var och en av de generella termerna i 

såväl bulvanregeln som direktivregeln möjliggör många olika tolkningsalternativ. Dessa 

överensstämmer till viss del inte. Till en följd av detta har jag anfört att det mot bakgrund 

av analysen av reglernas rekvisit inte med säkerhet går slå fast att det svenska 

genomförandet av direktivregeln är korrekt vad gäller utgående utdelningar – samtidigt 

som det är svårt att konstatera att direktivet är inkorrekt genomfört. Sålunda kan genom-

förandet vara korrekt enligt denna första analys. Det har nämligen framförts att, om 

principen om direktivkonform tolkning beaktas, torde bulvanregeln kunna omfatta alla 

situationer som direktivregeln omfattar – så länge det rör sig om något slags bulvan-

situation. 

Den jämförande analysen har därefter stärkt argumenten för att bulvanregeln kan 

utgöra ett korrekt genomförande, eftersom undersökningen av de typsituationer som har 

presenterats ovan har utmynnat i att bulvanregeln kan omfatta de situationer som 

direktivregeln omfattar. Mot bakgrund av det potentiella tolkningsutrymmet i direktiv-

regelns ordalydelse, kan det finnas en risk att det uppkommer en sådan situation som 

omfattas av direktivregeln men inte av bulvanregeln. I undersökningen har någon sådan 

dock inte kunnat påvisas. 

I samband med den jämförande analysen har också uppmärksammats att bulvanregelns 

tillämpningsområde kan komma att behöva utvidgas i förhållande till hur det förefaller 
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ha varit ut hittills, dvs. fler omständigheter kan behöva beaktas. Detta kan leda till viss 

osäkerhet.  

Följaktligen har jag funnit att det finns vissa omständigheter som kan tala för såväl 

korrekt som inkorrekt genomförande. Jag har emellertid inte funnit något som med 

tydlighet visar att bulvanregeln inte kan uppfylla de krav som har formulerats. Jag intar 

därför ståndpunkten att genomförandet av ändringsdirektivet med avseende på utgående 

utdelningar genom bulvanregeln kan vara korrekt. 
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