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1   Inledning 

1.1 Bakgrund 

Även om företag förväntar sig att gå med vinst kan förluster uppkomma. I en koncern 

kan de enskilda bolagens resultat variera; en del av bolagen går med vinst och andra går 

med förlust. Om koncernens verksamhet bedrevs inom ramen för ett och samma bolag 

skulle vinst och förlust automatiskt kvittas vid beräkningen av verksamhetens resultat. 

Någon sådan automatisk resultatutjämning finns emellertid inte i en koncern. Varje 

bolag inom koncernen är ett eget skattesubjekt. 

 Inom EU har flera medlemsstater ansett att de bristfälliga möjligheterna till sådan 

automatisk resultatutjämning medför orimliga ekonomiska effekter för koncerner. I 

syfte att minska skillnaderna i skattemässig behandling mellan koncerner och 

verksamhet som bedrivs inom ramen för ett enda bolag, har en majoritet av EU:s 

medlemsstater valt att möjliggöra nationell resultatutjämning inom koncerner. Endast 

ett fåtal medlemsstater erbjuder emellertid gränsöverskridande resultatutjämning.
1
 

 Detta förhållande har lett till att ökad press under senare år lagts på EU-domstolen 

att avlägsna skattehinder på den inre marknaden. Delar av näringslivet har argumenterat 

för att nationella begränsningar av resultatutjämning över gränserna utgör ett hinder för 

fri etablering inom unionen. Som en konsekvens av detta har EU-domstolen i ett antal 

mål prövat förbud mot gränsöverskridande resultatutjämning i medlemsstaternas 

lagstiftningar i förhållande till den EU-rättsliga etableringsfriheten.
2
 

 Även EU-kommissionen har varit engagerad i frågan om gränsöverskridande 

resultatutjämning. Genom åren har ett antal lagstiftningsinitiativ tagits för att möjliggöra 

gränsöverskridande resultatutjämning. Inget av dessa initiativ har emellertid ännu 

resulterat i lagstiftning. Den lösning på problemet som i dagsläget har störst aktualitet, 

är förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Common Consolidated 

Corporate Tax Base (CCCTB). Den 16 mars 2011 överlämnade kommissionen ett 

direktivförslag på området till rådet.
3
 

 Direktivförslaget är omfattande och ger uttryck för större ambitioner än att enbart 

möjliggöra gränsöverskridande resultatutjämning. Det övergripande syftet med förslaget 

är att undanröja hinder på den inre marknaden som följer av att det föreligger 27 olika 

                                                 
1
 Kok, Intertax, 2010, Volume 38, Issue 12, s. 666, 670, CCCTB\WP\035, s. 7, KOM(2006) 824, s. 2 f. 

2
 Mål C-446/03, Marks & Spencer, C-231/05, Oy AA, C-337/08, X Holding. 

3
 KOM(2011) 121, Förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. 
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lagstiftningar inom EU för beskattning av företag.
4
 De hinder som uppstår till följd av 

detta visar sig bland annat genom ökade kostnader för efterlevnad av ett stort antal 

skilda lagstiftningar, internationell juridisk dubbelbeskattning, problem relaterade till 

internprissättning samt genom hinder mot gränsöverskridande resultatutjämnig.
5
 I syfte 

att komma till rätta med dessa problem föreslår nu kommissionen gemensamma skatte-

regler för hela EU avseende beräkning av varje företags individuella skattebas. 

Förslaget innebär även konsolidering av skattebaserna när det finns andra 

koncernföretag samt en fördelning av den konsoliderade skattebasen på varje berättigad 

medlemsstat.
6
 

 Under arbetet med CCCTB har möjligheten att skapa en gemensam bolagsskattebas 

utan konsolidering övervägts. Det har emellertid konstaterats att en gemensam bolags-

skattebas utan konsolidering inte skulle bidra till att undanröja nu föreliggande problem 

avseende internprissättning eller bidra till möjliggörandet av gränsöverskridande 

resultatutjämning.
7
 Det har även sagts att avsaknaden av möjligheter till gränsöver-

skridande resultatutjämning inom EU utgör ett av de mest betydelsefulla hindren för 

upprättandet av den inre marknaden.
8
 En betydelsefull aspekt av förslaget är därmed att 

konsolideringen medför en automatisk gränsöverskridande resultatutjämning mellan de 

bolag som uppfyller förutsättningarna för konsolidering. 

 

1.2  Syfte  

Uppsatsen har till syfte att besvara ett antal frågeställningar. Den första frågan jag avser 

att besvara är den om hur möjligheterna till gränsöverskridande resultatutjämning inom 

EU ser ut i dagsläget. Den andra frågeställningen som behandlas i uppsatsen är huruvida 

det bör införas harmoniserande lagstiftning inom EU för att möjliggöra resultat-

utjämning över gränserna. Avslutningsvis behandlar jag frågan om kommissionens 

förslag om CCCTB utgör en lämplig metod för att möjliggöra gränsöverskridande 

resultatutjämning. Vid besvarandet av den senare frågeställningen undersöker jag vilka 

för- och nackdelar som konsolidering enligt CCCTB kan medföra ur ett 

resultatutjämningsperspektiv, samt om förslaget i praktiken kommer att åtgärda 

problemet med gränsöverskridande resultatutjämning. 

                                                 
4
 KOM(2011) 121, s. 12, p. 1. 

5
 KOM(2011) 121, s. 4 f., SEK(2011) 316, s. 3. 

6
 KOM(2011) 121, s. 6. 

7
 COM(2006) 157, s. 7. 

8
 Almendral, Intertax, 2010, Volume 38, Issue 10, s. 476, Andersson, SvSkT 2007:6-7, s. 385, 

KOM(2006) 824 s. 10. 
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1.3 Avgränsningar 

Kommissionens förslag om CCCTB är mycket omfattande och komplext. Avsikten med 

förslaget är att skapa ett komplett system för direkt beskattning av företag. Av intresse 

för denna uppsatts är dock huvudsakligen de delar av direktivförslaget som avser 

konsolideringen. De delar av förslaget som saknar relevans för frågan om 

konsolideringen och förutsättningarna för denna behandlas därför inte i uppsatsen. 

Denna avgränsning innebär att jag inte fördjupar mig i utformningen av reglerna 

avseende beräkningen av den gemensamma skattebasen eller reglerna avseende 

fördelningen av den konsoliderade bolagsskattebasen på medlemsstaterna. Någon för-

djupning sker inte heller i frågor avseende skatteundandragande eller administration.  

 Även de delar av direktivförslaget som avser konsolideringen är omfattande. Dessa 

regler kan delas in i två grupper. Dels regler vilka medför att nu föreliggande problem 

relaterade till interprissättning undanröjs, och dels regler som möjliggör gränsöver-

skridande resultatutjämning av vinster och förluster inom en koncern. Uppsatsen 

fokuserar på de delar av konsolideringen som kommer att medföra att 

gränsöverskridande resultatutjämning möjliggörs inom EU. Denna avgränsning innebär 

alltså att uppsatsen inte kommer att behandla interprissättning och de regler i förslaget 

vilka syftar till eliminerandet av koncerninterna transaktioner.  

 Uppsatsens fokus ligger på resultatutjämning mellan separata juridiska enheter inom 

en koncern. Frågor som specifikt avser resultatutjämning inom ett och samma bolag, 

t.ex. mellan ett huvudkontor och dess fasta driftsställen i annan medlemsstat, behandlas 

därför inte i uppsatsen. 

 

1.4 Metod 

I uppsatsen tillämpas traditionell juridisk metod i den meningen att lagtext, rättspraxis och 

doktrin används för att uppnå uppsatsens syften. I uppsatsen presenteras gällande EU-rätt 

på området för gränsöverskridande resultatutjämnig. I denna del har EU-fördragen, 

praxis från EU-domstolen och doktrin använts.  

 Vid undersökningen av den föreslagna metoden för gränsöverskridande 

resultatutjämning har kommissionens direktivförslag varit av stor betydelse. I denna del 

används även de dokument som under de senaste årens producerats av kommissionens 

arbetsgrupp, samt doktrin som behandlar kommissionens arbete med förslaget.  
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1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för det problem som står i centrum för uppsatsen, 

nämligen bristen på gränsöverskridande resultatutjämning inom EU. I denna del 

undersöker jag vilka ekonomiska och principiella argument som kan anföras för att 

gränsöverskridande resultatutjämning bör medges. 

 Eftersom de frågor som behandlas i uppsatsen till stor del är av en EU-rättslig 

karaktär, har jag därefter valt att ge en introduktion till EU-rätten på området för direkt 

beskattning. Som framgått av uppsatsens avgränsningar har jag främst valt att belysa 

konsolidering enligt CCCTB som en metod för att undanröja hinder för gränsöver-

skridande resultatutjämning. I syfte att ge en blid av gällande rätt på området för 

gränsöverskridande resultatutjämning redogör jag därför för några betydelsefulla domar 

från EU-domstolen på området. 

 Efter detta kommer jag att diskutera kommissionens direktivförslag om CCCTB. I 

denna del behandlar jag att mer i detalj den i förslaget valda metoden för konsolidering 

av koncernens resultat. Jag behandlar där även några av de mer framträdandande 

problemen som går att återfinna i direktivförslaget och som kan tänkas uppstå vid en 

tillämpning av direktivets konsolideringsmetod. Denna diskussion sker i ljuset av de 

problem på området som diskuterats tidigare i uppsatsen samt EU-domstolens praxis.  

 Uppsatsen innehåller inte någon separat analysdel. Min ambition har istället varit att 

analysen ska vara integrerad i hela texten. Sist i uppsatsen återfinns dock några 

avslutande kommentarer. 
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2   Problemet 

2.1 Inledning 

I detta avsnitt redogör jag för vad gränsöverskridande resultatutjämning innebär och 

varför bristen på gränsöverskridande resultatutjämning utgör ett problem.  Detta 

föranleder även behandling av frågan om vilka möjligheter till gränsöverskridande 

resultatutjämning som medlemsstaterna erbjuder i sin nationella lagstiftning. I avsnittet 

definieras det som i uppsatsen benämns som problemet med bristen på möjlighet till 

gränsöverskridande resultatutjämning. 

 

2.2 Resultatutjämning 

I de flesta system för beskattning av en näringsverksamhets inkomster, finns en risk för 

att beskattningen av vinster och förluster kan komma att ske på ett asymmetriskt sätt.
9
 

Om ett företag genererar en vinst kommer företaget tvingas betala skatt motsvarande 

tillämplig skattesatts. Om företagets verksamhet däremot resulterar i en förlust, kommer 

inte någon utbetalning att ske från staten till skattebetalaren av ett belopp motsvarande 

förlusten i förhållande till tillämplig skattesatts. Denna asymmetri riskerar leda till att ett 

företag tvingas betala mer skatt än vad som kan anses vara motiverat sett till företagets 

totala överskott under hela dess livstid.
10

 Beskattningen kan därför komma att strida mot 

skatteförmågeprincipen, vilken innebär att varje skattebetalare ska betala skatt i 

förhållande till sin förmåga.
11

 

 Asymmetrin motverkas dock inom EU genom att alla medlemsstater i sin nationella 

lagstiftning tillämpar någon form av system för ”carry back” eller ”carry forward” av 

förluster mellan olika beskattningsperioder. Detta innebär att förluster hänförligt till ett 

beskattningsår tillåts kvittas mot vinster som uppstått under tidigare eller senare 

beskattningsår. Nära hälften av medlemsstaterna medger dock endast en tidsbegränsad 

carry forward. En sådan tidsbegränsning innebär att om skattebetalaren inte lyckas 

utjämna förlusten mot vinster inom ett visst antal beskattningsår, så går förlusten 

förlorad.
12

  

 Ovan har behandlingen av förluster mellan olika tidsperioder hos ett enda skatte-

subjekt behandlats. Denna fråga är relaterad till resultatutjämning av vinster och 

                                                 
9
 Kok, a.a. s. 663, KOM(2006) 824, s. 2, Almendral, a.a. s. 477. 

10
 Kok, a.a. s. 663, González, Díaz-Palacios, The CCCTB: Treatment of Losses, s. 456. 

11
 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 30, Almendral, a.a. s. 478, González, Díaz-Palacios, a.a. s. 456. 

12
 Kok, a.a. s. 664 f. 
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förluster hos olika skattesubjekt. När ett bolag bildas uppstår en separat enhet, inte bara 

ur associationsrättslig utan också ur skatterättsligt perspektiv.
13

 När ett tillräckligt starkt 

ägarsamband finns mellan flera sådana bolag föreligger en koncern.
14

 En koncern utgör 

dock inte en juridisk person och utgör inte heller ett självständigt skattesubjekt ur 

skatterättsligt perspektiv. Förluster som uppstår hos olika enheter inom koncernen kan 

således inte beaktas automatiskt på samma sätt som sker mellan olika verksamheter som 

bedrivs inom ramen för ett enda skattesubjekt.
15

 

 När det föreligger en hög grad av kontroll och ägande mellan separata skattesubjekt 

påverkas de enskilda bolagens resultat i stor utsträckning av koncernförhållandet.
16

 Det 

har därför ansetts nödvändigt att vid beskattningen beakta att koncernen utgör en 

ekonomisk enhet, bland annat genom att medge resultatutjämning. Det kan därför likt 

Andersson anses att skatteförmågeprincipen tillgodoses när koncernen beaktas som en 

ekonomisk enhet vid beskattningen.
17

 Om koncernen inte beskattas för sin netto-

inkomst, ges inte en komplett bild av koncernens skatteförmåga, vilket leder till över-

beskattning. 

 Att resultatutjämning medges inom en koncern är även viktigt för att uppnå 

neutralitet inom skattesystemet. Neutralitetsprincipen kräver att skattesystem utformas 

så att skattebetalarens affärsmässiga beslut i så liten utsträckning som möjligt påverkas 

av skattemässiga överväganden.
18

 Om resultatutjämning mellan de olika enheterna i 

koncernen inte är möjlig, inverkar det negativt på företagens möjligheter att organisera 

sig på det sätt som de av ekonomiska, juridiska och affärsmässiga skäl anser var det 

bästa. 

 Denna typ av överväganden har medfört att en majoritet av EU:s medlemsstater 

infört nationella system för resultatutjämning inom koncerner. Våren 2010 återstod 

endast åtta medlemsstater som inte tillämpade något system som specifikt syftade till att 

möjliggöra resultatutjämning mellan koncernbolag.
19

 De olika metoderna för att uppnå 

resultatutjämning skiljer sig dock åt. Ett exempel på sådana system är fullständig 

konsolidering av flera skattebetalares resultat, vilket medför att en skattebetalarens 

förluster automatiskt utjämnas mot vinster hos andra skattebetalare.
20

 En annan metod 

                                                 
13

 KOM(2006) 824, s. 6. 
14

 Lodin m.fl., a.a. s. 413. 
15

 KOM(2006) 824, s. 6. 
16

 Lodin m.fl. s. 422, Gerson, SN, nr. 11, 2011, s. 866, KOM(2006) 824 s. 6, Nugroho, EC Tax Review, 

2009-1, s. 42. 
17

 Andersson, SvSkT 2010:4, s. 376. 
18

 Lodin m.fl., s. 45, Kok, a.a. s. 667. 
19

 Kok, a.a. s. 667. Belgien, Tjeckien, Estland, Grekland, Ungern, Rumänien, Slovakien och Slovenien. 
20

 Se t.ex. det holländska systemet för ”Fiscal unity”, mål C-337/08, X Holding. 
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är att inte medge konsolidering, utan istället tillåta att bolagen flyttar vinster eller 

förluster mellan varandra för att därigenom uppnå resultatutjämning.
21

  

 

2.3 Gränsöverskridande resultatutjämning 

Ovan har jag behandlat resultatutjämning mellan bolag för vilka beskattningsrätten 

tillfaller en och samma medlemsstat. Som visats har en majoritet av EU:s medlemsstater 

valt att möjliggöra sådan resultatutjämning genom att införa system för detta i sin 

nationella lagstiftning. Jag går nu vidare till att behandla gränsöverskridande resultat-

utjämning.  

 I medlemsstaternas nationella lagstiftning är det mycket sällsynt med lagstiftning 

specifikt avsedd för att möjliggöra gränsöverskridande resultatutjämning. Våren 2010 

var det endast sex medlemsstater som infört sådana system.
22

 Den huvudsakliga orsaken 

till att medlemsstaterna inte är villiga att utsträcka sina nationella system för resultat-

utjämning till att även omfatta gränsöverskridande situationer, är sannolikt värnandet av 

den nationella skattebasen. Det finns en rädsla för att staten kommer att gå miste om 

betydande skatteintäkter om gränsöverskridande resultatutjämning möjliggörs.  

 Gentemot medlemsstaternas fiskala intressen kan en rad argument för gränsöver-

skridande resultatutjämning anföras. Även i den gränsöverskridande situationen utgör 

neutralitetsprincipen ett argument för möjliggörande av resultatutjämning. Ett företags 

val mellan att investera eller expandera i den stat där dess verksamhet är belägen, eller 

att investera utomlands, bör inte påverkas av skattemässiga överväganden. Avsaknaden 

av gränsöverskridande resultatutjämning påverkar detta val.
23

  

 Avsaknaden av möjlighet till gränsöverskridande resultatutjämning påverkar även 

valet av etableringsform vid investeringar i utlandet. Detta följer av att de flesta 

medlemsstater medger att moderbolag hemmahörande i medlemsstaten utnyttjar under-

skott i fasta driftsställen i utlandet. Det är därför skattemässigt fördelaktigt för förtagen 

att i ett inledande skede göra sin utlandsetablering i form av ett fast driftsställe för att 

först senare, när det fasta driftsstället blir vinstgivande, omvandla detta till en 

självständig juridisk person.
24

  

 Om gränsöverskridande resultatutjämning inte medges, ges också en ofullständig 

bild av koncernens skatteförmåga. Förluster riskerar att bli ”strandsatta” i vissa koncern-

                                                 
21

 Se t.ex. det brittiska systemet för ”group relief” mål C-446/03, Marks & Spencer. Se även det 

finländska systemen för koncernbidrag, mål C- 231/05, Oy AA.  
22

 Kok, a.a. s. 668, 670. Dessa stater var Österrike, Danmark, Italien, Lettland, Litauen och Sverige.  
23

 Kok, a.a., s. 668. 
24

 Almendral, a.a. s. 482, Kok, a.a., s. 669, SEC(2001) 1681, s. 251. 
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bolag under lång tid, samtidigt som andra bolag inom koncernen beskattas för sina 

vinster.
25

 

 Det finns dock de som menar att lagstiftning som möjliggör gränsöverskridande 

resultatutjämning inom koncerner inte är nödvändig. Nugroho anser att någon möjlighet 

för moderbolag att utnyttja sina förluster mot vinster i ett utländskt dotterbolag inte 

behövs. Detta eftersom ett moderbolag normalt kan utnyttja sina förluster genom 

tillämpning av andra metoder. Moderbolaget kan t.ex. motta utdelning från dotter-

bolagen, eller sälja andelar i dotterbolagen vilket genererar skattepliktiga inkomster.
26

  

 Att tvinga företag att vidta icke affärsmässiga åtgärder i syfte att uppnå resultat-

utjämning är enligt min mening inte förenligt med neutralitetsprincipen. Sådana 

metoder som Nugroho anför kan möjligtvis utnyttjas av större koncerner, men i en 

mindre koncern kan det vara svårare att resultatutjämna på detta sätt. Det är inte heller 

rimligt att en koncern t.ex. ska behöva utnyttja mer eller mindre avancerade skatte-

upplägg, med de kostnader och risker det kan innebära, för att kunna utnyttja sina 

förluster. Det skall också understrykas att det kan finnas starka affärsmässiga skäl till att 

ett moderbolag exempelvis inte önskar sälja ett dotterbolag till utomstående. Det är 

därför att föredra att gränsöverskridande resultatutjämning medges genom lagstiftning 

som är avsedd för ändamålet, varigenom det tydligt kan regleras under vilka förut-

sättningar avdrag ska medges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 KOM(2006) 824 s. 2. 
26

 Nugroho, a.a. s. 44. 



9 

 

3   EU-rätten 

3.1 Inledning 

Som ovan angetts innebär resultatutjämning inom en koncern, att förluster hos ett 

skattesubjekt utjämnas mot vinster hos ett annat skattesubjekt. Sådan resultatutjämning 

medför att koncernens beskattningsbara resultat blir mindre. Frågor om resultat-

utjämning faller därför inom den direkta beskattningens område. På samma sätt som 

regleringar på andra områden, kan skattelagstiftning utgöra hinder mot utövandet av en 

av de grundläggande friheter som stadgas i EUF-fördraget. Därför har frågan uppstått 

om en avsaknad av möjlighet till gränsöverskridande resultatutjämning kan anses utgöra 

ett sådant hinder. 

 Avsikten med detta avsnitt är att undersöka vilka möjligheter EU-rätten i dagsläget 

ger till gränsöverskridande resultatutjämning. Som ett led i detta ges även en 

introduktion till EU-rätten och dess förhållande till skatterätten. Som kommer att visas i 

avsnittet har EU-rätten på området för gränsöverskridande resultatutjämning till stor del 

utformats genom EU-domstolen rättspraxis. Därför ges i avsnittet även en redogörelse 

för några på området betydelsefulla rättsfall. 

 

3.2 Introduktion till EU-rätten 

Målet med EU-samarbete är enligt art. 26 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) att upprätta den inre marknaden och att med stöd av de 

fyra friheterna säkerställa dess funktion. I EUF-fördraget återfinns följaktligen regler 

som syftar till att avskaffa hinder inom unionen mot den fria rörligheten för varor, 

personer, tjänster och kapital. I art. 49 återfinns den grundläggande frihet som stadgar 

etableringsfrihet för personer. Enligt artikeln ska inskränkningar för medborgare i en 

medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta 

förbud ska enligt regeln även omfatta inskränkningar för medborgare i en medlemsstat 

som är etablerade i en annan medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag. 

Etableringsfriheten ska innefatta rätt att bilda och driva företag, på samma villkor som 

etableringslandets lagstiftning föreskriver för de egna medborgarna.  

 Etableringsfriheten tar i första hand sikte på att undanröja hinder i etableringsstaten 

och då särskilt på att avhålla detta land från att diskriminera medborgare från andra 

medlemsstater. Av detta följer bland annat att dotterbolag som etableras i en viss 

medlemsstat inte får diskrimineras på grund av att de har en ägare som är medborgare i 
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en annan medlemsstat. EU-domstolen har dock uttalat att etableringsfriheten även utgör 

ett förbud mot hinder i ursprungsstaten.
27

 Det kan t.ex. röra sig om regler som avhåller 

landets egna bolag etablerade i den medlemsstaten, från att etablera sig i andra 

medlemsstater. 

 EU-domstolen slog tidigt fast att medlemsstaterna genom sitt inträde i EU-

samarbetet har avstått från en del av sin nationella suveränitet.
28

 Av praxis framgår att 

EU-rätten i princip ska äga företräde framför alla tänkbara konflikter med nationell 

rätt.
29

  EU-rättens överhöghet till trots, bygger EU-samarbete till stor del på medlems-

staternas lojalitet gentemot unionen. Enligt art. 4(3) i fördraget om Europeiska unionen 

(EU-fördraget) ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att de 

skyldigheter som följer av fördragen eller akter utfärdade av unionens institutioner 

fullgörs. Enligt regeln ska medlemsstaterna även avstå från varje åtgärd som kan 

äventyra fullgörandet av unionens mål. Det kan alltså konstateras att medlemsstaterna 

har en skyldighet att anpassa den nationella rätten så att den inte står i strid med EU-

rätten. När nationella domstolar tolkar en bestämmelse som införts i nationell rätt för att 

uppfylla kraven i ett direktiv, har den nationella domstolen även en skyldighet att tolka 

den nationella bestämmelsen mot bakgrund av direktivets ordalydelse.
30

  

 EU-domstolen är den främsta uttolkaren av EU-rätten.
31

 Av art. 263 i EUF-fördraget 

framgår att domstolen ska granska lagenligheten av lagstiftningsakter som antas av 

unionens organ, däribland direktiv.  EU-domstolen bidrar även till en enhetlig tolkning 

av EU-rätten i medlemsstaterna genom att frågor som uppkommer i de nationella 

domstolarna i sista hand ska tolkas av EU-domstolen. Det sker genom att medlems-

staternas nationella domstolar enligt art. 267 kan begära förhandsavgörande från EU-

domstolen i frågor rörande tolkningen av bestämmelserna i fördraget och i rättsakter 

utfärdade av institutionerna. Formellt sett är EU-domstolens förhandsavgörande endast 

bindande för den nationella domstol som begärt det. Avgörandena är dock i praktiken 

prejudicerande och följs regelmässig även av andra medlemsstaters nationella 

domstolar.
32

 

 

                                                 
27

 Se t.ex. mål C-264/96, ICI, p. 21, C-298/05, Columbus Container, p. 33. 
28

 Mål 26/62, van Gend & Loos, 6/64, Costa v ENEL. 
29

 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 220, Ståhl m.fl., a.a. s. 21. 
30

 Mål 14/83, Von Colson, p. 26, Dahlberg , a.a. s. 221, Ståhl, a.a. s. 36.  
31

 Dahlberg, a.a. s. 223. 
32

 Ståhl m.fl., a.a. s. 29. 
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3.3  EU-skatterätt 

I det ursprungliga EU-fördraget finns få artiklar med omedelbar relevans för direkt 

beskattning. Sannolikt var det inte heller de ursprungliga medlemsstaternas avsikt att 

EU-rätten skulle få betydelse på den direkta beskattningens område.
33

 När det gäller den 

fria rörligheten för varor anges det särskilt i EUF-fördraget art. 110 att friheten även 

avser fiskala hinder, t.ex. i from av diskriminerande beskattning av varor från andra 

medlemsstater. När det gäller övriga fördragsfriheter finns dock ingen sådan referens till 

fiskala hinder.
34

 

 Harmoniseringsarbetet inom EU sker främst genom utfärdandet av lagstiftnings-

akter. När det gäller harmoniseringen av de direkta skatterna finns ingen specifik regel i 

EUF-fördraget som hanterar detta. Harmoniseringen av den direkta beskattningen 

grundar sig därför på den allmänna harmoniseringsregeln i art. 115.
35

 Enligt denna regel 

krävs enhällighet i rådet för att direktiv om tillnärmning lagar och andra författningar i 

medlemsstaterna som direkt inverkar på den inre marknadens upprättande eller funktion 

ska utfärdas. Detta innebär att varje medlemsstat i praktiken har vetorätt när beslut ska 

fattas om harmonisering av den direkta beskattningen.  

 Enligt Lodin har enhällighetskravet bidragit till att medlemsstaterna kunnat uppfatta 

situationen så att deras suveränitet på den direkta beskattningens område varit 

oinskränkt.
36

 Till detta ska även läggas att varje befogenhet som inte tilldelats unionen 

enligt EU-fördraget art. 5(12) ska tillhöra medlemsstaterna. Någon regel som specifikt 

avser harmoniseringen av de direkta skatterna finns inte, vilket sannolikt bidragit till 

uppfattningen om att medlemsstaternas suveränitet förblivit oinskränkt. Det bör i 

sammanhanget även beaktas att medlemsstaterna värnar den nationella skattebasen, 

eftersom skatterna finansierar offentlig sektor och medlemsstaternas välfärdssystem. 

Medlemsstaterna kan därför enligt Dahlberg uppfatta internationella åtaganden 

avseende skatter som en begränsning av möjligheterna att föra en nationell politik.
37

 

Denna syn på suveräniteten när det gäller den direkta beskattningen, i kombination med 

enhällighetskravet, har bidragit till att harmoniseringsarbetet försvårats när det gäller de 

direkta skatterna.
38

 

 Om enhällighet faktiskt uppnås sker harmoniseringen genom utfärdandet av direktiv. 

De mest betydelsefulla direktiven har utfärdats på den indirekta beskattningens område, 

                                                 
33

 Lodin m.fl., a.a. s. 665, Ståhl m.fl., a.a. s. 70. 
34

 Pelin, Internationell skatterätt, s. 131, Ståhl m.fl., a.a. s. 70. 
35

 Dahlberg, a.a. s. 217 f., Lodin m.fl., a.a. s. 665 f., Ståhl, a.a., s. 22.  
36

 Lodin m.fl., a.a. s. 666. 
37

 Dahlberg, Behovet av begränsad integration inom skatteområdet, s. 197. 
38

 Ståhl m.fl., a.a. s. 23. 



12 

 

gällande mervärdesskatt och punktskatter. Tre direktiv avseende direkt beskattning av 

företag har dock utfärdats.
39

 Enligt art. 288 är ett direktiv endast bindande med 

avseende på det resultat som ska uppnås. Det är upp till de nationella myndigheterna 

själva att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförande av direktivet. Detta är 

att skilja mot en förordning, som enligt samma artikel ska ha allmän giltighet och till 

alla delar vara bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat. 

 

3.4  EU-domstolens förhållande till skatterätten  

Som framgått av det ovan sagda har harmoniseringsarbetet på de direkta skatternas 

område gått trögt. Detta innebär dock inte att harmonisering inte sker på andra sätt. Den 

pågående globaliseringen har lett till att allt fler företag bedriver ekonomisk verksamhet 

i flera olika medlemsstater. Detta har i sin tur medfört en ökad medvetenhet bland 

företagen om de hinder för utövandet av etableringsfriheten som ett stort antal skilda 

skattesystem medför. Denna ökade medvetenhet är sannolikt även en bidragande orsak 

till att det inför de nationella domstolarna i en ökad grad har ifrågasatts om nationell 

skattelagstiftning är förenlig med de grundläggande friheterna i EUF-fördraget.
40

  

 Även om medlemsstaterna i ett tidigt skede av EU-samarbetet hade uppfattningen att 

deras självbestämmande i skattefrågor var obegränsat, har EU-domstolen visat sig vara 

av en annan åsikt. Enligt Lodin har EU-domstolen sett det som sin uppgift att påskynda 

integrationsarbetet inom unionen.
41

 Efter domstolens avgörande i avoir fiscal-målet
42

 

inleds nästan varje avgörande rörande direkt beskattning med samma uttalande.
 

Domstolen uttalar att även om frågor om direkta skatter i och för sig inte faller inom 

gemenskapens behörighetsområde, så är medlemsstaterna inte desto mindre skyldiga att 

iaktta gemenskapsrätten vid utövandet av sin behörighet.
43

 Att den direkta 

beskattningen i princip inte alls är harmoniserad inom EU har således inte hindrat 

domstolen från att lägga fördragsbestämmelser till grund för sina avgöranden. 

 Domstolen har i åtskilliga mål funnit att olika inslag i medlemsstaterna lagstiftning 

strider mot fördragets bestämmelser om fri rörlighet och icke-diskriminering.
44

 En 

nationell åtgärd som är oförenlig med en grundläggande frihet, kan dock rättfärdigas 

                                                 
39

 Dahlberg, a.a. s. 214, Lodin m.fl., a.a. s. 666, 90/434/EEG, fusionsdirektivet, 90/435/EEG, moder-

/dotterbolagsdirektivet, 2003/49/EG, ränte- och royaltydirektivet. 
40

 KOM(2001) 582 s. 5, Dahlberg, Internationell beskattning, s. 218. 
41

 Lodin m.fl., a.a. s. 667. 
42

 Mål 270/83, avoir fiscal. 
43

 Mål C-446/03, Marks & Spencer p. 29, C-337/08 X Holding, p. 16, C-231/05, Oy AA p.18. 
44

 Ståhl m.fl., a.a. s. 24. 
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antingen genom åberopande av sådana rättfärdigandegrunder som specifikt anges i 

EUF-fördraget, eller genom att åberopa sådana rättfärdigandegrunder som utvecklats 

genom EU-domstolens praxis i den så kallade rule of reason-doktrinen. För att den 

nationella åtgärden ska anses vara rättfärdigad enligt rule of reason-doktrinen, krävs 

även att åtgärden inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de syften som 

eftersträvas, det vill säga att den ska uppfylla kravet på proportionerlighet.
45

   

 

3.5 EU-domstolens praxis avseende gränsöverskridande resultatut-

jämning 

3.5.1 Inledning 

Före det att EU-domstolen meddelade sitt avgörande i Marks & Spencer-målet
46

, fanns 

inget tydligt stöd inom EU-rätten för en rätt till gränsöverskridande resultatutjämning.  

De ovan nämnda direktiven på den direkta beskattningens område har inte möjliggjort 

gränsöverskridande resultatutjämning. I ingressen till Moder/dotterbolagsdirektivet
47

 

uttalas visserligen en önskan om att undanröja den ofördelaktiga behandlingen som 

följer av att skattebestämmelser avseende förhållandet mellan moderbolag och 

dotterbolag från olika medlemsstater är mindre fördelaktiga än de som är tillämpliga på 

moderbolag och dotterbolag i samma medlemsstat. Trots det löser direktivet inte frågan 

om hur gränsöverskridande förluster ska behandlas inom en koncern.
48

 

 Avsaknaden av lagstiftning som löser problemet har lett till att EU-domstolens 

praxis på området fått särskild betydelse. Genom förhandsbesked har EU-domstolen i 

ett antal fall pröva huruvida nationell lagstiftning som begränsar möjligheterna till 

gränsöverskridande resultatutjämning, utgör ett hinder för utövandet av de grundläggan-

de friheterna. Jag redogör här för några av de mer betydelsefulla rättsfallen. 

 

3.5.2 Domstolens praxis 

Frågan om resultatutjämning mellan inhemska och utländska koncernbolag behandlades 

för första gången av EU-domstolen i Marks & Spencer-målet. Frågan i målet var om det 

faktum att det brittiska bolaget Marks & Spencer plc. vägrats avdrag för förluster i 

utländska dotterbolag i Frankrike, Belgien och Tyskland, utgjorde ett hinder för ut-

                                                 
45

 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 235 ff., Lodin m.fl., a.a. s. 669, Mål C-55/94, Gebhard. 
46

 Mål C-446/03, Marks & Spencer. 
47

 Rådets direktiv 90/435/EEG.  
48

 González, Díaz-Palacios, a.a. s. 444, Mål C-231/05, Oy AA p. 27. 
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övandet av etableringsfriheten. Enligt de brittiska reglerna för ”group relief” medgavs 

avdrag för förluster i brittiska dotterbolag, men däremot inte för förluster i utländska 

dotterbolag. 

 Enligt EU-domstolen kunde vägrat koncernavdrag utgöra ett hinder för moder-

bolaget att utöva sin etableringsfrihet genom att bolaget avskräcktes från att bilda 

dotterbolag i andra medlemsstater. Det vägrade avdraget utgjorde således en 

inskränkning av etableringsfriheten. Inskränkningen kunde dock enligt domstolen 

motiveras utifrån tre rättfärdigandegrunder.
49

  

 Därefter tog domstolen upp frågan om den inskränkande åtgärden kunde anses vara 

proportionerlig i förhållande till det eftersträvade syftet. Domstolen uttalade att en 

inskränkande åtgärd i princip inte är proportionerlig om ett dotterbolag med hemvist i 

utlandet har uttömt de möjligheter att beakta förlusterna som erbjuds i dotterbolagets 

hemviststat, och det inte går att föra fram förlusterna för att utnyttja dessa mot vinster 

under kommande beskattningsår.
50

 Om det hade rört sig om sådana slutgiltiga förluster, 

hade alltså den inskränkande åtgärden inte varit proportionerlig. 

 Målet Oy AA
51

 avsåg de finska koncernbidragsreglernas förhållande till etablerings-

friheten. Omständigheterna var sådana att det brittiska bolaget AA Ltd ägde två 

nederländska dotterbolag, vilka i sin tur ägde det finska bolaget Oy AA. Förluster 

uppstod i det brittiska moderbolaget varför Oy AA ville ge koncernbidrag till 

moderbolaget. Det finska dotterbolaget vägrades dock avdrag för koncernbidrag till det 

utländska moderbolaget, eftersom finsk rätt krävde att den motsvarande skattepliktiga 

inkomsten omfattades av det finländska skattesystemet, vilket inte var fallet.  

 EU-domstolen fann att vägrat koncernbidrag utgjorde ett hinder för etablerings-

friheten. Domstolen fann dock att hindret kunde rättfärdigas utifrån två rättfärdigande-

grunder.
52

 Avslutningsvis ställde sig domstolen frågan om den nationella åtgärden 

kunde anses vara proportionerlig. Domstolen fann då att det inte fanns någon annan 

lösning än ett totalförbud mot gränsöverskridande koncernbidrag, för att förhindra 

rubbning av den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten.
53

 

  År 2010 avgjorde EU-domstolen återigen ett mål avseende gränsöverskridande 

resultatutjämning.
54

 Denna gång var det nederländska regler som stod i fokus. Reglerna 

medgav möjlighet för moder- och dotterbolag att under vissa förutsättningar beskattas 

                                                 
49

 Mål C-446/03, Marks & Spencer, p. 43-50. 
50

 Mål C-446/03, Marks & Spencer, p. 55. 
51

 Mål C-231/05, Oy AA. 
52

 Mål C-231/05, Oy AA, p. 44-60. 
53

 Mål C-231/05, Oy AA, p. 65.  
54

 Mål C-337/08, X Holding. 
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som en enda skattmässig enhet. Inom en sådan enhet medgavs bland annat 

konsolidering av vinster och förluster och neutralisering av koncerninterna 

transaktioner. Konsolideringen var dock endast möjlig för bolag hemmahörande i 

Nederländerna.
55

 X Holding yrkade tillsammans med ett belgiskt bolag om att de skulle 

betraktas som en sådan skattemässig enhet. Yrkande avslogs och Nederländernas högsta 

domstol begärde förhandsavgörande från EU-domstolen. 

 EU-domstolen fann att förbudet mot att skapa en skattemässig enhet med bolag som 

inte var hemmahörande i Nederländerna kunde medföra att det blev mindre attraktivt för 

moderbolaget att utöva sin etableringsfrihet.
56

 Skillnaden i behandling kunde dock 

enligt domstolen rättfärdigas av hänsyn till en väl avvägd fördelning av beskattnings-

rätten mellan medlemsstaterna.
57

 Domstolen ansåg även att den Nederländska 

beskattningsmetoden stod i proportion till de ändamål som eftersträvades med 

densamma.
58

 

 

3.5.3 Slutsatser avseende möjligheterna till resultatutjämning 

Genom de ovan redovisade rättsfallen bekräftas det som tidigare sagts i uppsatsen; i 

gränsöverskridande situationer begränsar medlemsstaterna vanligtvis de möjligheter till 

resultatutjämning som erbjuds i den nationella lagstiftningen. Av de rättsfall jag nu 

redogjort för kan slutsatsen dras att EU-domstolen i samtliga fall ansett att den 

nationella lagstiftningen kunnat rättfärdigas. Syftet med detta avsnitt är därför att klar-

göra om denna praxis överhuvudtaget ger rätt till gränsöverskridande resultatutjämning 

och hur långt en sådan rätt sträcker sig.  

 Inför EU-domstolens avgörande i Marks & Spencer var förhoppningarna höga. 

Vissa ansåg att domstolens tidigare praxis talade för att avgörandet skulle komma att 

leda till ökade möjligheter till resultatutjämning inom EU.
59

 Förhoppningarna grusades 

dock något genom domen. Avgörandet var det första sedan Bachmann-målet 1992 i 

vilket EU-domstolen på den direkta beskattningens område funnit att en inskränkande 

nationell åtgärd kunnat rättfärdigas.
60

 Domstolen uttalade dock att inskränkningen inte 

var proportionerlig, om den utländska förlusten var slutgiltigt. 

 Efter EU-domstolens dom i Oy AA uppkom frågan om kravet på att medge avdrag 

för utländska dotterbolags slutgiltiga förluster, som hade ställts upp i Marks & Spencer-

                                                 
55

 Mål C-337/08, X Holding, p. 7. 
56

 Mål C-337/08, X Holding, p. 19. 
57

 Mål C-337/08, X Holding, p. 33. 
58

 Mål C-337/08, X Holding, p. 42. 
59

 Alemndral, a.a. s. 493, Mål C-168/01, Bosal Holding BV.  
60

 Dahlberg, SN nr. 3, 2006, s. 146, Mål C-204/90, Bachmann.  
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målet, fortfarande gällde. Vissa var av uppfattningen att det inte rörde sig om slutgiltiga 

förluster i Oy AA, och att EU-domstolen därför överhuvudtaget inte behandlat frågan i sitt 

avgörande.61 Andra menade att Marks & Spencer-principen om slutgiltiga förluster nu var 

överspelad, eftersom domstolen ansett att den finska lagstiftningen var rättfärdigad.
62

 

 Mot synsättet att EU-domstolen genom domen i någon betydande omfattning avvikit 

från den bedömning som gjordes i Marks & Spencer, kan anföras att skillnaderna 

mellan Marks & Spencer och Oy AA är betydande. De två fallen avsåg olika system för 

resultatutjämning. I Oy AA-målet var det vidare fråga om att vinst i ett dotterbolag 

skulle kvittas mot förlust i ett moderbolag medan den motsatta situationen förelåg i 

Marks & Spencer-målet. Enligt Dahlberg finns det inte heller någonting annat i 

motiveringen till domen i Oy AA som ger uttryck för att avgörandet innebär ett avsteg 

från tidigare praxis.
63

 Dahlbergs ståndpunkt står i överrensstämmelse med den som 

Högsta förvaltningsdomstolen gett uttryck för i en rad domar där domstolen genom-

gående funnit att EU-domstolens dom i Oy AA inte medfört någon avgörande 

inskränkning i Marks & Spencer-domens räckvidd.
64

 EU-domstolens senare avgörande i 

Lidl-målet
65

 kan även det anföras som ett argument för att de principer som uppställs i 

Marks & Spencer fortfarande äger giltighet. I Lidl hänvisar EU-domstolen i stor 

utsträckning direkt till de principer som ställdes upp i Marks & Spencer.  

 Efter EU-domstolens avgörande i X Holding uppkom återigen frågan om undantaget 

för slutgiltiga förluster fortfarande ägde giltighet.
66

 I X Holding nämner EU-domstolen 

överhuvudtaget inte slutgiltiga förluster. Som nämnts ovan var det i X Holding, till 

skillnad från de två föregående avgörandena från EU-domstolen, fråga om ett system 

för fullständig konsolidering av resultaten hos olika företag inom en koncern. Att 

undantaget för slutgiltiga förluster endast skulle avse system för koncernbidrag eller 

koncernavdrag och inte ett system med fullständig konsolidering, är enligt min mening 

inte rimligt. Ett sådant synsätt skulle i princip innebära att undantaget görs 

verkningslöst. Avsaknaden av omnämnande av undantaget för slutgiltiga förluster i X 

Holding, både från domstolens och generaladvokatens sida, kan sannolikt förklaras av 

att det av omständigheterna i fallet inte framgår att det förelåg någon förlust hänförligt 

till varken moderbolaget eller dotterbolaget. Även Monsenego menar att det finns goda 

skäl att anse att Marks & Spencer fortfarande gäller. Detta bland annat då det är 

                                                 
61

 Holmdahl, Ohlsson, SN 2008 nr. 1-2, s. 18-23, Dahlberg, Behovet av begränsad integration inom 

skatteområdet, s. 204. 
62

 Prop. 2007/08:1 s. 118, Kemmeren, EC Tax Review 2008-1, s. 4 f., von Bahr, SvSkT 2009:4 s. 427, 432.   
63

 Dahlberg, Behovet av begränsad integration inom skatteområdet, s. 204. 
64
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osannolikt att EU-domstolens andra avdelning skulle ändra ett beslut som fattas av 

domstolens stora avdelning.
67

 

 Om det således kan konstateras att EU-domstolens avgörande i Marks & Spencer 

äger fortsatt giltighet, kan det ifrågasättas hur stor vägledning rättsfallet faktiskt ger när 

det gäller rätten till gränsöverskridande resultatutjämning. Pelin menar att Marks & 

Spencer i en rad frågor i princip inte lämnar någon vägledning alls. EU-domstolen 

konstaterar egentligen bara att gränsöverskridande resultatutjämning ska medges när 

alla andra möjligheter att utnyttja förlusten fallit bort.
68

  

 Frågan är således hur en sådan slutgiltig förlust ska definieras. Även på denna punkt 

råder oklarhet.
69

 Det kan t.ex. ifrågasättas huruvida det har någon betydelse om 

förlusten kan utnyttjas i tredje land. Det är även oklart om det fortfarande rör sig om en 

slutgiltig förlust om förlustbolaget frivilligt och oåterkalleligt avstått från rätten att utnyttja 

förlusten i sin hemviststat. I domen ges inte heller någon definition av förlust eller huruvida 

förlusten ska beräknas enligt lagstiftningen i moderbolagets eller dotterbolagets 

hemviststat. Valet kan få till följd att ett överskott istället är för handen, vilket kan bero 

på att länderna har olika fonderingsmöjligheter, avskrivnings- och värderingsregler.
70

 

 Sammanfattningsvis kan konstateras att även om det således råder oklarhet angående 

gränsen för den resultatutjämning som domen i Marks & Spencer möjliggör, är 

avsaknaden av möjligheter till gränsöverskridande resultatutjämning inom EU 

fortfarande ett faktum. Enligt EU-domstolens avgörande i Marks & Spencer måste dock 

gränsöverskridande resultatutjämning medges i de fall då det rör sig om slutgiltiga 

förluster.  

 

3.6 EU-domstolens begränsade möjligheter till integration 

Efter Marks & Spencer-domen verkar det som EU-domstolens negativa integration 

genom praxis på området för gränsöverskridande resultatutjämning har avstannat. I både Oy 

AA och X Holding ansåg domstolen att den nationella lagstiftningen kunde rättfärdigas och 

att den var proportionerlig. Detta kan tolkas som ett tecken på att EU-domstolen valt att 

respektera medlemsstaternas fiskala suveränitet och värnande av skattebaserna.
71

  

 Enligt min mening är EU-domstolens avstående från fortsatt negativ integration 

någonting positivt. Området för gränsöverskridande resultatutjämning kan ses som ett 
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tydligt exempel på domstolens begränsade förmåga att bidra till integration på skatte-

området. Domstolen kan endast bedöma huruvida enskilda medlemsstaters nationella 

lagstiftning är förenlig med de grundläggande friheterna. Dahlberg menar att det 

därigenom är i princip ogörligt för domstolen att skapa några helhetslösningar på ett 

visst område, eller att göra några breda systematiska överväganden.
72

 Det faktum att det 

finns ett antal olika system för resultatutjämning i medlemsstaternas lagstiftning vilka 

endast ökar i komplexitet medför enligt Almendral också att EU-domstolens praxis på 

området blir oklar och tvetydig.
73

 

 Att domstolens rättspraxis är oklar medför även att medlemsstaterna kan tolka denna 

praxis på olika sätt. EU-domstolens praxis riskerar därigenom att skapa nya problem när 

medlemsstaterna försöker göra sin nationella lagstiftning förenlig med etablerings-

friheten. Det finns bland annat exempel på att medlemsstaterna i sådana fall valt att 

medge gränsöverskridande resultatutjämning i så begränsad utsträckning, att det kan 

ifrågasättas om den nationella lagstiftningen är förenlig med etableringsfriheten.
74

  

 I sammanhanget måste även en ytterligare begränsning av domstolens möjligheter 

att bidra till integrationen på skatteområdet beaktas. Som ovan angetts avsåg Marks & 

Spencer-målet regler för resultatutjämning i Storbritannien. En förutsättning för att EU-

domstolens resonemang i målet ska kunna tillämpas på andra medlemsstaters 

lagstiftning, är att denna lagstiftning medger resultatutjämning, men inte i den 

gränsöverskridande situationen.
75

 De resonemang som förs i Marks & Spencer kan 

alltså inte tillämpas om medlemsstaten överhuvudtaget inte har något system för 

resultatutjämning. Det kan knappast hävdas att etableringsfriheten kräver att en 

medlemsstat ska medge gränsöverskridande resultatutjämning när den inte ens tillåter 

resultatutjämning nationellt. Som ovan nämnts var det våren 2010 fortfarande åtta 

medlemsstater som sakande ett system för resultatutjämning.  

 Den rådande ordningen kan således komma att straffa de medlemsstater som faktiskt 

har ett system för resultatutjämning. Dessa stater kan tvingas utvidga sin lagstiftning till 

att även omfatta gränsöverskridande resultatutjämning, medan stater som överhuvud-

taget inte har något resultatutjämningssystem inte behöver vidta några åtgärder alls. 

Åtminstone fem medlemsstater har visserligen efter avgörandet i Marks & Spencer valt 

att utvidga sitt nationella system för resultatutjämning till att även verka gränsöver-
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skridande.
76

 Men domstolens avgöranden kan även få motsatt effekt. Slovenien har t.ex. 

valt att helt avskaffa sitt system för resultatutjämning, till följd av domen.
77

 

 Det kan således ifrågasättas om det är önskvärt att EU-domstolen genom negativ 

integration tvingar medlemsstaterna att möjliggöra gränsöverskridande resultat-

utjämning genom att utvidga tillämpningsområdet för den nationella lagstiftningen.  

EU-domstolen har självt uttalat att en utvidgning av nationell lagstiftning avseende 

resultatutjämning kan ge upphov till snedvridningar, skatteplanering och skatte-

undandragande.
78

 Även kommissionen anser att det skulle vara tekniskt svårt att 

utsträcka alla aspekter av ett inhemskt system till att även gälla i en gränsöverskridande 

situation. Nationella resultatutjämningsregler fungerar bäst på det nationella planet.
79
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4   Common Consolidated Corporate Tax Base 

4.1 Inledning 

Av det ovan sagda kan konstateras att avsaknaden av möjlighet till gränsöverskridande 

resultatutjämning varken åtgärdats genom medlemsstaternas lagstiftning, harmoni-

serande lagstiftning eller EU-domstolens avgöranden. EU-domstolen har en begränsad 

förmåga att verka för ökad integration, samtidigt som det inte är helt önskvärt att 

gränsöverskridande resultatutjämning möjliggörs genom utvidgande av nationell 

lagstiftning. 

 Det kan således konstateras att en mer fundamental lösning på problemet krävs, 

vilket även EU-kommissionen uppmärksammat. Kommissionen har vid ett antal tillfällen 

uttalat sig om betydelsen av att gränsöverskridande resultatutjämning möjliggörs inom 

EU.80 Detta har gjorts särskilt med beaktande av strävan att uppnå en effektiv inre marknad 

utan skattehinder.81 Enligt kommissionen hindrar avsaknaden av möjligheter till gränsöver-

skridande resultatutjämning företagen från att etablera sig på nya marknader och utgör en 

artificiell uppdelning av den inre marknaden längs territoriella gränser.
82

 

 Kommissionen menar även att avsaknaden av gränsöverskridande resultatutjämning 

leder till snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden. Den rådande ordningen 

medför en konkurrensfördel för större företag i förhållande till mindre företag. Större 

företag med mer verksamhet i olika medlemsstater kan lättare täcka sina förluster i en och 

samma medlemsstat.83 Detta inre marknadsperspektiv kan alltså ses som en variant av 

neutralitetsprincipen, vilken har behandlats tidigare i uppsatsen. 

 Enligt kommissionen är bristen på gränsöverskridande resultatutjämning också 

samhällsekonomiskt skadlig. Den bristande konkurrensen på den inre marknaden medför att 

det inte är säkert att det är den som är mest innovativ och effektiv som kommer att ta störst 

marknadsandel. Bristen på sådan hälsosam konkurrens kommer enligt kommissionen därför 

i förlängningen även drabba de marknadsaktörer som är dominerande.84  

 Kommissionen har i sin strävan att undanröja skattemässiga hinder på den inre 

marknaden tillämpat en tvådelad strategi där riktade åtgärder vidtas i väntan på 

införandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.85  Samtidigt som 

kommissionen arbetat med att ta fram riktade åtgärder, så som vägledning avseende 
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betydelsefulla avgöranden från EU-domstolen,
86

 har arbetet med en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas fortgått. Förslaget har utarbetats av en särskild arbets-

grupp som tillsattes 2004, bestående av experter från medlemsstaterna.
87

 Detta arbete 

har nu resulterat i ett konkret förslag till ett direktiv från kommissionens sida. 

 Syftet med detta avsnitt är att undersöka huruvida CCCTB utgör en lämplig metod 

för att möjliggöra gränsöverskridande resultatutjämning. Jag belyser även vilka för- och 

nackdelar som CCCTB kan komma att medföra ur ett resultatutjämningsperspektiv. 

Avsnittet inleds med en kortare överblick över direktivförslaget. Därefter går jag vidare 

till att diskutera hur CCCTB kan bidra till att möjliggöra gränsöverskridande resultat-

utjämning och den metod för detta som återfinns i direktivförslaget. Avsnittet avslutas 

med att jag behandlar frågan om vilka konsekvenser som kan föranledas av att 

direktivet eventuellt endast införs i ett begränsat antal medlemsstater.  

 

4.2 En överblick av förslaget om CCCTB 

Kommissionens direktivförslag består huvudsakligen av två framträdande delar. Till att 

börja med innehåller förslaget gemensamma regler för beräknandet av ett företags 

skattebas. CCCTB gör det därför möjligt för en koncern att beräkna samtliga koncern-

bolags skattebaser enligt en enda uppsättning regler, istället för enligt reglerna i varje 

enskild medlemsstat där ett koncernbolag är etablerat. När CCCTB tillämpas behöver 

koncernen inte heller längre lämna en deklaration i varje medlemsstat. Istället kan 

koncernen lämna en enda deklaration i den medlemsstat där koncernens moderbolag har 

sin hemvist.
88

 Den andra framträdande delen av CCCTB är konsolideringen, d.v.s. auto-

matiskt utjämning av vinster och förluster samt eliminerandet av koncerninterna 

transaktioner. 

 Direktivets tillämpningsområde omfattar företag som enligt nationell lagstiftning är 

etablerade i en medlemsstat och omfattas av nationell bolagsskatt.
89

 Det ska vara frivil-

ligt för företagen att välja huruvida de vill tillämpa CCCTB eller inte.
90

  När ett moder-

bolag väljer att tillämpa CCCTB, är dock tillämpning obligatorisk för alla dess 

berättigade dotterbolag.
91

 Det är således koncernens moderbolag som fattar beslutet att 
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koncern ska tillämpa CCCTB.
92

 Moderbolaget har däremot ingen möjlighet att välja 

vilka bolag som ska omfattas.
93

  

 Valet att tillämpa CCCTB är bindande under fem beskattningsår. Därefter forstätter 

systemet löpande att vara bindande under treårsperioder, så länge anmälan inte görs om 

att tillämpningen ska upphöra.
94

 

 Förslaget är avsett att utgöra ett alternativ till nationell lagstiftning på de områden 

som regleras i direktivet.
95

 Så länge medlemsstaterna inte väljer att ersätta sin nationella 

lagstiftning med CCCTB, kommer förslaget att utgöra ett alternativ som står fritt för 

företagen att tillämpa. Sannolikt kommer de flesta medlemsstater att införa CCCTB 

som en separat lagstiftning, parallellt med redan existerande nationell skattelagstiftning. 

När ett företag väljer att omfattas av CCCTB ska det dock upphöra att omfattas av 

nationella bolagsskatteregler på de områden som styrs av direktivet. Direktivet ska även 

tillämpas oberoende av bestämmelser i skatteavtal mellan medlemsstaterna.
96

 Avsikten med CCCTB är inte att införa harmoniserade skattesatser inom EU.
97

 

Syftet med detta är att medlemsstaterna ska kunna behålla kontrollen över den egna 

budgeten och därmed även möjligheterna till att föra en nationell ekonomisk politik. En 

medlemsstat kan till och med välja att tillämpa olika skattesatser för nationell 

lagstiftning respektive CCCTB.
98

 

 

4.3 Konsolidering 

4.3.1 Inledning 

Skälet till att tillämpning av CCCTB leder till gränsöverskridande resultatutjämning, är att 

systemet innehåller obligatorisk konsolidering för berättigade koncernbolag. Konsoli-

deringen innebär en sammanslagning av koncernbolagens skattebaser, varigenom en 

automatisk resultatutjämning uppnås oavsett vart inom medlemsstaterna bolagen är 

belägna.
99

 Därefter sker en fördelning av den konsoliderade skattebasen på varje 

koncernbolag.
100

 Varje koncernbolag beskattas därmed för sin del av den konsoliderade 

bolagsskattebasen i den medlemsstat där de har sin hemvist. Ett införande av CCCTB 
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medför således att de hinder som nationell lagstiftning ställer upp för 

gränsöverskridande resultatutjämning undanröjs. Samtidigt skulle EU-domstolens 

praxis på området bli överflödig för de bolag som tillämpar CCCTB. 

 I detta avsnitt behandlas den metod för konsolidering som återfinns i CCCTB. Jag 

har här valt att särskilt beakta i vilken utsträckning de olika koncernbolagens förluster 

kan beaktas vid konsolideringen. Jag gör även en bedömning av vilka konsekvenser 

konsolideringen kan komma att få för medlemsstaterna, särskilt genom att beakta vilka 

möjligheter till skatteplanering som konsolideringen medför. 

 

4.3.2 Förutsättningar för konsolidering 

Enligt direktivförslaget ska en skattebetalare som väljer att tillämpa CCCTB, bilda en 

koncern tillsammans med dess berättigade dotterbolag med hemvist i en medlemsstat.
101

 

Skattebaserna för koncernen ska sedan konsolideras.
102

 Konsolideringen, och därmed 

även gränsöverskridande resultatutjämning, kommer således endast att vara möjlig och 

obligatorisk för berättigade dotterbolag. Dotterbolag är berättigade om moderbolaget 

har rätt till minst 50 % av rösterna i dotterbolaget, och ägarandelen uppgår till minst 75 

% av dotterbolagets eget kapital eller de vinstgivande rättigheterna.
103

 Dotterbolag med 

hemvist i tredje land kan inte ingå i en koncern, förutom och endast i den utsträckning 

som de har ett fast driftsställe i en medlemsstat som tillämpar CCCTB.
104

 

 Som tidigare nämnts finns skäl att medge resultatutjämning mellan separata skatte-

subjekt om det föreligger ekonomisk integration dem emellan, vilket visar sig genom 

graden av kontroll och hög ägarandel. Detta eftersom koncernen då kan betraktas som 

en ekonomisk enhet. Ju högre den ekonomiska integrationen är, desto starkare skäl finns 

för att medge resultatutjämning. Detta kan utgöra ett argument för att endast medge 

gränsöverskridande resultatutjämning i de fall då det föreligger ett betydande ägar-

samband. Ytterligare ett argument för ett högt krav på ägande är enligt Spengel att det 

skulle minska möjligheterna till skatteplanering.
105

 En hög tröskel skulle försäkra att 

konsolidering endast är möjlig mellan bolag där det föreligger ett verkligt ekonomiskt 

intresse.  

 Å andra sidan kan det likt kommissionens arbetsgrupp hävdas att en låg tröskel för 

konsolidering skulle minska möjligheterna till skatteplanering som syftar till att utesluta 
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vissa koncernbolag från konsolideringen.
106

 Om en låg tröskel tillämpas kan ett moder-

bolag inte välja att utesluta ett dotterbolag från konsolideringen, genom att sälja en 

andel av bolaget, utan att helt förlora kontrollen över dotterbolaget. 

 Ett högt krav på ägande och kontroll kan även medföra att vissa dotterbolag, vilka i 

dagsläget omfattas av nationell lagstiftning om resultatutjämning, inte kan ingå i 

konsolideringen. Som tidigare nämnts är det en koncerns moderbolag som fattar 

beslutet om att koncernbolagen ska tillämpa CCCTB. I direktivförslaget är 

förutsättningarna för konsolidering, och definitionen av en koncern 

sammanhängande.
107

 Uppfyllelse av ägandekravet utgör en förutsättning för att bolag 

ska ingå i en koncern i den mening som avses i CCCTB. Om ett bolag inte uppfyller det 

ägandekrav som ställs i CCCTB, torde därför utgångspunkten vara att det står fritt för 

bolaget att välja huruvida det vill tillämpa CCCTB eller inte.
108

    

  Som tidigare nämnts är det sannolikt att medlemsstaterna väljer att införa CCCTB 

parallellt med det redan existerande nationella skattesystemet.
109

 I en sådan situation 

skulle de dotterbolag som inte uppfyller ägandekraven, och därmed inte heller utgör en 

del av en koncern i den mening som avses i förslaget, ha möjlighet att tillämpa nationell 

lagstiftning vid beräkningen av dess skattebas istället för CCCTB. Ur ett 

resultatutjämningsperspektiv skulle det i en sådan situation vara fördelaktigt om de 

valde det nationella systemet. Om dotterbolaget väljer att tillämpa CCCTB saknar det 

sannolikt helt möjligheter till resultatutjämning. Detta både i relation till den 

konsoliderade delen av koncernen samt i förhållande till andra dotterbolag till samma 

moderbolag vilka inte ingår i konsolideringen men tillämpar CCCTB. Om bolaget 

istället väljer att tillämpa nationell lagstiftning skulle det möjligen vara berättigat till 

gränsöverskridande resultatutjämning i de begränsade situationer som medges i Marks 

& Spencer-domen.
110

 

 För att CCCTB ur ett resultatutjämningsperspektiv ska framstå som ett attraktivt 

alternativ i förhållande till nationell lagstiftning för samtliga bolag i ägarstrukturen, är 

det därför viktigt att kraven för konsolidering inte är för högt ställda. Det är därför 

positivt att kommissionen valt att tillämpa ett ägandekrav som är relativt lågt jämfört 

med förutsättningarna för resultatutjämning i vissa medlemsstaters nuvarande 
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lagstiftning.
111

 Därmed är det sannolikt att ett moderbolag som väljer att tillämpa 

CCCTB kan resultatutjämna med de flesta av sina dotterbolag inom EU. Samtidigt 

säkerställer kraven på ägande av det egna kapitalet eller de vinstgivande rättigheterna att 

en förhållandevis hög grad av ekonomisk integration föreligger mellan koncernbolagen. 

Ur ett kontrollperspektiv finns det enligt min mening inget skäl att kräva att ett 

moderbolag ska kontrollera mer än en majoritet av rösterna i ett dotterbolag.
112

  

 Ägandekravet måste uppnås under hela beskattningsåret. En skattebetalare ska anses 

bli medlem i en koncern den dag då trösklarna uppnås. Trösklarna måste dock uppnås 

under minst nio på varandra följaden månader. I annat fall ska skattebetalaren behandlas 

som om den aldrig blivit medlem i koncernen.
113

 Det kan därför ifrågasättas hur en 

temporär minskning av ägandet ska behandlas. Frågan har upprepade gånger tagits upp i 

kommissionens arbetsdokument.
114

 Där anges att koncernens stabilitet skulle minska, 

om en obetydlig temporär minskning i ägandet av rösterna innebar att ett koncernbolag 

omedelbart måste lämna koncernen. Det har även ansetts öppna för möjligheter att 

manipulera koncernens sammansättning.  Genom att t.ex. sälja en liten andel av ett 

vinstgivande dotterbolag skulle koncernen kunna tillse att bolaget utesluts från 

konsolideringen. Arbetsgruppen föreslog därför att ett koncernbolag skulle uteslutas 

först när en betydande minskning av ägandet av rösträtterna skett, eller minskningen 

varat under en längre tid. Någon sådan regel återfinns dock inte i direktivförslaget, 

varför dessa problem kvarstår. 

 

4.3.3 Metoden för konsolidering 

Som sagts innebär konsolideringen att skattebaserna för varje koncernbolag läggs 

samman. Om den konsoliderade skattebasen är positiv, kommer den att fördelas ut på 

koncernbolagen. Om den konsoliderade skattebasen däremot är negativ, tillämpas carry 

forward varigenom skattebasen förs framåt i tiden för att utjämnas mot nästa positiva 

konsoliderade skattebas. Enligt förslaget medges i tiden obegränsad carry forward.
115

 

Koncernens konsoliderade skattebas förs således framåt i tiden till nästa beskattningsår, 

så länge skattebasen är negativ. Det finns därmed ingen risk för att förluster kan komma 
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att gå förlorade på grund av tidsbegränsningar, vilket i dagsläget är fallet i vissa 

medlemstaters nationella lagstiftning.
116

  

 Förluster som uppstått hos ett bolag innan det träder in i en koncern som tillämpar 

CCCTB, får inte tas med i konsolideringen.
117

 Sådana förluster ska istället kvarstanna 

hos bolaget för att enligt nationella skatteregler utjämnas mot dess tilldelade andel av en 

positiv konsoliderad skattebas. När det gäller förluster som uppstått före 

konsolideringen fortsätter alltså eventuella begränsningar avseende möjligheterna till 

carry forward i nationell lagstiftning att gälla. Avsikten med detta är att skydda 

medlemsstaternas beskattningsrättigheter.
118

 En medlemsstat ska inte behöva betala för 

förluster som uppstått i en annan medlemsstat innan konsolideringen.  

 När ett bolag lämnar koncernen, ska detta inte tilldelas någon del av den 

konsoliderade bolagsskattebasen.
119

 Detta innebär att när ett dotterbolag säljs 

kvarstannar den negativa konsoliderade skattebasen inom koncernen. Det är endast när 

koncernen enligt CCCTB i sin helhet upphör som en negativ skattebas fördelas ut på de 

konsoliderade koncernbolagen.
120

 Ett koncernbolags framtida förluster blir följaktligen 

låsta inom koncernen när bolaget träder in i CCCTB.   

 Den konsoliderade skattebasen fördelas således ut på de enskilda koncernbolagen 

först när skattebasen är positivt eller när koncernen upplöses. Fördelningen av skatte-

basen sker då enligt en fördelningsformel.
121

 Fördelningen är beroende av hur stor del 

av de faktorer vilka ingår i formeln som är att tillräkna ett visst koncernbolag. 

Faktorerna utgörs av försäljning, arbetskraft och tillgångar.  

 

4.3.4 Kritik av metoden för konsolidering 

Utgångspunkten vid utformningen av metoden för konsolidering har enligt kommissio-

nens arbetsgrupp varit att en koncern är att betrakta som en ekonomisk enhet och därför 

bör behandlas som ett enda företag vid beskattningen.
122

 Skälet för att endast fördela ut 

en positiv konsoliderad skattebas är enligt arbetsgruppen en önskan om att undvika att 

”strandsatta förluster” uppstår.
123

 Om en negativ skattebas fördelades ut på koncern-

bolagen, finns risk att förluster kommer att kvarstå i vissa koncernbolag, när väl en 
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positiv skattebas fördelas ut. Sådana förluster kan då inte utnyttjas mot andra koncern-

bolags vinster och blir därmed strandsatta. 

 Ur ett systematiskt perspektiv kan det sägas att en fördelning även av en negativ 

skattebas på koncernbolagen, vore mer förenlig med det system för konsolidering som 

kommissionen valt. Avsikten är visserligen att koncernen ska behandlas som en enda 

ekonomisk enhet, men varje enskilt koncernbolag utgör fortfarande ett separat 

skattesubjekt. Det kan också hävdas att argumentet att en koncern bör behandlas som en 

ekonomisk enhet är dubbeleggat. Det verkar därför inkonsekvent att tillåta flera separata 

skattebetalare när det rör sig om vinster som ska fördelas, men att betrakta koncernen 

som en sluten ekonomisk enhet när det gäller förluster. 

 Samtidigt framstår inte påståendet om att metoden förhindrar att förluster blir 

strandsatta som helt övertygande. Så länge som fördelningsformeln leder till att 

skattebasen fördelas jämt på samtliga koncernbolag, uppstår enligt Hohenwarter inte 

någon skillnad mellan att en negativ skattebas delas ut på koncernbolagen när de 

uppstår eller om skattebasen kvarstår på koncernnivå.
124

 Det är först om fördelnings-

formeln ändras från ett beskattningsår till ett annat som strandsatta förluster kan uppstå.   

 Ett exempel kan illustrera det sagda: Företagen A och B bildar en koncern enligt 

CCCTB. Företag A har sin hemvist i medlemsstat A och företag B i medlemsstat B. År 

1 uppstår en negativ konsoliderad skattebas om 100 som omedelbart fördelas jämt på de 

två företagen genom att de tilldelas en förlust på 50 vardera. Följande beskattningsår 

uppstår en positiv konsoliderad skattebas om 100. Under året har dock faktorerna i 

fördelningsformeln ändrats. Detta medför att företag A tilldelas 2/3 av den 

konsoliderade skattebasen medan företag B tilldelas 1/3. Företag A får då ett överskott 

på 25 vilket ska beskattas, medan företag B får en strandsatt förlust om 25. Om den 

negativa skattebasen aldrig fördelats ut, utan istället förts framåt på koncernnivå så som 

kommissionen föreslår, hade vinster och förluster utjämnats mot varandra automatiskt. 

 Att företag B tilldelas en förlust behöver dock inte nödvändigtvis vara någonting 

negativt för företaget eller för koncernen som helhet. Om den skattesats som tillämpas i 

medlemsstat B är högre än den som tillämpas i medlemsstat A, kan det till och med vara 

fördelaktigt för koncernen som helhet att en negativ skattebas fördelas ut.  

 Det faktum att förluster som uppstått under tiden som koncernen var konsoliderad 

kvartstår inom koncernen till dess att de kan utnyttjas mot en positiv skattebas, kan även 

få konsekvenser för skattebetalarnas möjligheter att utnyttja sina tidigare förluster. 

Förluster som uppstått vid tillämpningen av nationell lagstiftning får som sagts inte tas 

                                                 
124

 Hohenwarter, Moving in and Out of a Group,  s. 181. 



28 

 

med i konsolideringen. Istället fortsätter nationell lagstiftning att vara tillämplig på 

sådana förluster.
125

 Som tidigare nämnts är möjligheterna till carry forward i vissa fall 

tidsbegränsad i medlemsstaternas nationella lagstiftning.
126

 Sådana förluster kan således 

komma att upphöra att existera om tidsgränsen överskrids. Att tidigare års förluster går 

förlorade på detta sätt skulle möjligen kunna undvikas, om en negativ skattebas fördelas 

ut, och de förluster som uppstått enligt nationell lagstiftning tillåts utnyttjas först. 

 Mot dessa argument för att fördelning även av en negativ konsoliderad skattebas bör 

ske, kan likt Wendt invändas att det riskerar leda till ökade möjligheter för skatte-

planering. Koncernen skulle få möjlighet att påverkar faktorerna i fördelningsformeln 

genom att flytta delar av verksamheten mellan olika medlemsstater. På så vis skulle 

koncernens förluster kunna tas upp till beskattning i den medlemsstat där skattesatserna 

är som högst. I kontrast till detta kan sägas att en utjämning av vinster och förluster på 

koncernnivå inte är beroende av fördelningsformeln. Därför är möjligheterna till skatte-

planering mindre med den metod kommissionens föreslår.
127

  

 En koncern kan dock även styra fördelningen av en positiv skattebas genom att 

påverka faktorerna i fördelningsformeln. Det kan därför hävdas att möjligheterna till 

sådan skatteplanering är en inneboende faktor i CCCTB. Enligt min mening finns redan 

liknande möjligheter till skattplanering i dagsläget. Även vid tillämpningen av nationell 

lagstiftning kan koncerner i viss mån påverka beskattningen, genom att koncentrera 

verksamheten till den medlemsstat där skattesatsen är som lägst. 

 Det finns således ett antal argument för att även en negativ konsoliderad skattebas 

bör fördelas ut på koncernbolagen. En sådan metod skulle dock även medföra ett behov 

av ytterligare regler. Enligt Wendt skulle det bland annat behövas gemensamma regler 

för carry forward eller carry back inom EU samt särskilda regler för att förhindra att 

företag utnyttjar förluster mer än en gång.
128

 Genom den metod som kommissionen valt 

undviks därmed många tekniska svårigheter. Av enkelhetsskäl anser jag därför att en 

metod med konsolidering av vinster och förluster på koncernnivå, och fördelning endast 

av en positiv konsoliderad skattebas, är att föredra. Att behålla förlusterna på koncern-

nivå till dess att de kan utnyttjas stämmer även väl med tanken att koncernen utgör en 

ekonomisk enhet. Vissa skattebetalare riskerar som sagts dock att förlora förluster som 

uppstått enligt nationell lagstiftning, om dessa inte kan utnyttjas inom en viss tidsperiod. 

Sådana bolag bör före inträdet i CCCTB utföra transaktioner som genererar skatte-

pliktiga inkomster, vilka kan utnyttjas mot förlusterna.  
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4.3.5 Missbruk genom import av vinster 

Valet att betrakta koncernen som en ekonomisk enhet vid utformandet av 

konsolideringsmetoden, åtminstone när det gäller behandlingen av förluster, medför 

även ytterligare konsekvenser. Som tidigare nämnts innebär metoden att koncern-

bolagens förluster kvarstår inom koncernen för att utnyttjas mot en framtida positiv 

konsoliderad skattebas. Detta sker oberoende av om koncernens sammansättning 

förändras, t.ex. genom att nya bolag träder in eller lämnar koncernen, eller genom 

förändring i fördelningsformeln. 

 De möjliga konsekvenserna av detta för skattebetalarna och medlemsstaterna bör 

inte underskattats. Genom att en koncern med en stor negativ skattebas, förvärvar ett 

företag som uppvisar stora vinster från år till år, kan det vinstgivande företaget komma 

att undvika beskattning under en lång tid. Detta eftersom koncernens negativa 

konsoliderade skattebas kan utnyttjas mot det vinstgivande företagets framtida vinster. 

Det saknar i sammanhanget betydelse att det vinstgivande bolaget inte var en del av 

koncernen när den negativa skattebasen uppstod. Det saknar även betydelse att de 

förluster som utgör den negativa konsoliderade skattebasen faktiskt uppstod hos andra 

skattebetalare i andra medlemsstater än den medlemsstat där det vinstgivande bolaget 

har sin hemvist. Inte heller omständigheter så som huruvida det vinstgivande företaget 

faktisk bedriver någon verksamhet, eller om det enbart rör sig om ett bolag där stora 

tillgångar samlats under en längre tid, påverkar möjligheterna till resultatutjämning i en 

sådan situation. 

 Detta kan uppfattas som att systemet inbjuder till skatteplanering där möjligheterna 

till carry forward inom koncernen, oberoende av förändringar i koncernen struktur, 

utnyttjas. Kommissionen måste vid utformning av förslaget varit medveten om detta 

problem, eftersom många medlemsstater i sin nationella skattelagstiftning har infört 

regler vilka syftar till att förhindra denna typ av skatteplanering.
129

 I förslaget finns även 

regler med innebörd att förluster hos ett bolag som träder in i koncernen inte får 

utjämnas mot den konsoliderade bolagsskattebasen.
130

 Som tidigare nämnts är syftet 

med dessa regler att medlemsstaterna inte ska behöva betala för förluster som uppstått i 

en annan medlemsstat innan konsolideringen. Däremot finns ingenting som hindrar att 

en koncern utnyttjar sin negativa konsoliderade skattebas mot ett nyförvärvat koncern-

bolags framtida vinster. Detta till trots att effekten för medlemsstaterna blir densamma 
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som om koncernen tilläts ta med förluster som uppstått utanför koncernen vid konsoli-

deringen. 

 Frågan är nu om direktivförslagets allmänna regel mot missbruk kommer att räcka 

för att skydda medlemsstaternas skattebaser. Enligt regeln ska artificiella transaktioner 

som utförts enbart för att undvika skatt ignoreras vid beräkning av skattebasen.
131

 

Endast genom EU-domstolens praxis, efter ett införande, kan det klargöras om regeln 

kan användas för att motverka denna typ av missbruk. 

 

4.3.6 Insolvens och likvidation 

Enligt kommissionens förslag får ett företag som är insolvent eller försatts i likvidation, 

inte bli medlem av en koncern. En skattebetalare som förklaras vara insolvent eller som 

avvecklas genom likvidation ska omedelbart träda ut ur koncernen.
132

  

 Ett företag som är insolvent eller som har försatts i likvidation kommer med all 

sannolikhet att ha omfattande skulder.  Som tidigare framgått får inte någon del av en 

eventuellt negativ skattebas fördelas på det företag som träder ur koncernen.
133

 Den 

negativa skattebasen kvarstannar alltså inom koncernen, även om det inte finns någon 

möjlighet att utjämna denna mot koncernbolagens vinster. 

 Vid insolvens kan inträffa att företaget lyckas uppnå en överrenskommelse med 

borgenärerna där dessa efterger sina fodringar. Efter det att ett koncernbolag träder ur en 

koncern fortsätter bolaget att vara bundet av CCCTB när det gäller beräkningen av 

skattebasen, under resten av den bindningstid som gäller för koncernen.
134

 Huruvida en 

sådan eftergiven fordran ska anses utgöra inkomst för det insolventa företaget enligt 

CCCTB verkar vara oklart.   Om en eftergiven fordran ska anses utgöra inkomst enlig 

CCCTB, skulle det kunna leda till ett osymmetriskt resultat.  Den eftergivna fordran 

skulle då medföra omedelbar beskattning, eftersom det insolventa företaget inte får ta 

med sig några förluster ur koncernen som det kan utnyttja mot inkomsten.  

 Att det företag som lämnar konsolideringen inte får någon kompensation för de 

förluster som kvarstannar i konsolideringen skulle strida mot borgenärernas intressen. 

Om den eftergivna fordran är att se som en inkomst, riskerar det även att leda till att en 

felaktig bild ges av skattebetalarens skatteförmåga. I sammanhanget ska även beaktas 

att insolvens inte behöver betyda att ett bolag måste försättas i konkurs eller tvångs-

likvideras enligt nationell lagstiftning. Ett bolag som utesluts ur koncernen kan således 

                                                 
131

 KOM(2011) 121, s. 46, art. 80. 
132

 KOM(2011) 121, s. 38, art. 56. 
133

 KOM(2011) 121, s. 42, art. 69. 
134

 KOM(2011) 121, s. 56, art. 105(3). 



31 

 

leva vidare. Den överbeskattning som uppstår när ett bolag tvingas lämna 

konsolideringen utan några förluster som bolaget eventuellt skulle kunna utnyttja mot 

framtida vinster, hämmar därmed bolagets överlevnadsförmåga. 

 Frågan om hur ett insolvent koncernbolag ska behandlas har inte tagits upp i 

kommissionens arbetsdokument. Det är därför oklart vad kommissionens syfte med 

denna regel egentligen är och huruvida de olika medlemsstaterna kommer att tillämpa 

regeln likformigt. 

 

4.4 Fördjupat samarbete 

4.4.1 Begränsade möjligheter till gränsöverskridande resultatutjämning 

Kommissionen har i sitt arbete med direktivförslaget utgått från att samtliga medlem-

stater kommer att tillämpa CCCTB.
135

  Sannolikheten för att kommissionens förslag 

kommer att antas och implementeras av samtliga medlemsstater inom överskådlig tid 

måste emellertid bedömas som låg. I samband med att kommissionen presenterade sitt 

förslag valde nio medlemsstater att avge ett motiverat yttrande med invändning om att 

förslaget är oförenligt med subsidiaritetsprincipen.
136

 Detta var visserligen inte 

tillräckligt för att tvinga kommissionen att ompröva förslaget och behöver inte heller 

innebära att förslaget inte kommer att antas av rådet. Att så många av medlemsstaternas 

parlament verkar vara negativt inställda tyder dock på att enighet inte kommer att upp-

nås.  

 Det är därför mer sannolikt att förslaget genomförs av ett begränsat antal medlems-

stater inom ramen för ett fördjupat samarbete enligt EUF-fördraget art. 326-334 och 

EU-fördraget art. 20. Lagstiftningsakter som antas genom ett fördjupat samarbete är 

enligt EU-fördraget art. 20(4) endast bindande för de medlemsstater som deltar i sam-

arbetet. Det fördjupade samarbetet får dock enligt EUF-fördraget art. 327 inte hindras 

av andra medlemsstater.  

 Genom ett fördjupat samarbete skulle minst nio medlemsstater kunna gå vidare med 

en tillämpning av CCCTB. Det är därför angeläget att även beakta vilka konsekvenser 

för möjligheterna till gränsöverskridande resultatutjämning som en tillämpning av 

CCCTB endast av ett begränsat antal medlemsstater skulle få. 

 Om CCCTB genomförs inom ramen för ett fördjupat samarbete skulle det medföra 

att koncernbolag hemmahörande i medlemsstater som inte deltar i det fördjupade 
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samarbetet hamnar utanför tillämpningsområdet för CCCTB. Som sagts tidigare kan 

dotterbolag med hemvist i tredje land inte ingå i en koncern enligt CCCTB och kan 

därmed inte heller ta del i konsolideringen. I analogi med detta bör inte heller 

dotterbolag med hemvist i medlemsstater som väljer att inte tillämpa CCCTB, kunna 

ingå i konsolideringen. Som ovan nämnts ska direktivet ges företräde framför nationell 

lagstiftning. Om företag inom samma koncern faller utanför tillämpningsområdet för 

CCCTB, kommer således vissa koncernbolag att tillämpa CCCTB, medan andra 

koncernbolag kommer fortsätta tillämpa nationell lagstiftning. 

 I en sådan situation skulle många av de problem som tidigare berörts i uppsatsen 

förbli olösta. För de koncernbolag som faller utanför tillämpningsområdet för CCCTB, 

skulle fortfarande EU-domstolens praxis och Marks & Spencer-domen ha relevans. 

Mellan dessa bolag, vilka fortsätter att tillämpa nationell lagstiftning och inte CCCTB, 

skulle gränsöverskridande resultatutjämning endast vara möjligt i de fall då 

förutsättningarna i Marks & Spencer-domen är uppfyllda.  

 Av förslaget tycks dock följa att ett mellanliggande dotterbolag beläget i en 

medlemsstat som inte tillämpar CCCTB, inte utgör ett hinder för konsolidering mellan 

de bolag inom koncernen som faktiskt tillämpar CCCTB.
137

 Om så är fallet dämpas de 

negativa effekterna för möjligheterna till gränsöverskridande resultatutjämning som 

skulle uppstå om inte samtliga medlemsstater inför CCCTB. 

 

4.4.2 Konsekvenser för medlemsstater utanför CCCTB 

Att förslaget genomförs i form av ett fördjupat samarbete kan även få konsekvenser för 

medlemsstaterna. Som sagts skulle Marks & Spencer-domen fortfarande vara relevant 

för de koncernbolag som inte omfattas av CCCTB. Detta skulle inte enbart innebära att 

möjligheterna till gränsöverskridande resultatutjämning fortsatt är begränsade. Enligt 

Panayi skulle det även innebära att en medlemsstat som väljer att ställa sig utanför 

CCCTB, kan bli tvungen att medge resultatutjämning gentemot koncernbolag i annan 

medlemsstat som tillämpar CCCTB.
138

 Marks & Spencer-domen skulle vara tillämplig 

på de koncernbolag som tillämpar nationell lagstiftning. Vägran att medge 

gränsöverskridande resultatutjämning av en medlemsstat som inte tillämpar CCCTB, i 

förhållande till bolag i andra medlemsstater som tillämpar CCCTB, skulle därför 

potentiell sett vara oförenligt med etableringsfriheten. 

                                                 
137

 KOM(2011) 121, s. 38, art. 55(1)(d). Enligt Art. 54 kan även “dotterbolag på lägre nivå” vara 

berättigade. Se även CCCTB/WP057, s. 22, p. 87.  
138

 Panayi, European Taxation, 2008, Volume 48, No. 3, s. 116. 



33 

 

 Ett införande av CCCTB i ett begränsat antal medlemsstater, kan även leda till en 

inkonsekvent behandling av gränsöverskridande resultatutjämning inom EU. Enligt det 

föreslagna direktivet verkar det inte vara möjligt att en del av en positiv konsoliderad 

skattebas fördelas ut på koncernbolag vilka inte tillämpar CCCTB. Detta skulle alltså 

innebära att en medlemsstat som inte deltar i ett fördjupat samarbete eventuellt skulle 

tvingas medge att koncernbolag hemmahörande i den medlemsstaten minskar sin skatte-

bas genom resultatutjämning gentemot utländska koncernbolag som tillämpar CCCTB. 

Samtidigt skulle medlemsstaten aldrig få del av CCCTB-koncernens positiva 

konsoliderade skattebas.  

 Konsekvenserna av det sagda riskerar bli betydande om den konsoliderade delen av 

koncernen uppvisar en negativ skattebas, samtidigt som ett koncernbolag med hemvist i 

en medlemsstat som står utanför CCCTB redovisar vinster. Det skulle i en sådan 

situation ligga i koncernens intresse att vinsterna utjämnas mot koncernens konsoli-

derade negativa skattbas. Teoretiskt sett skulle den negativa konsoliderade skattebasen 

kunna vara mycket stor. Därför menar Panayi att resultatutjämningen skulle kunna 

medföra en betydande fara för erosion av skattebasen hos den medlemsstat som väljer 

att inte delta i ett fördjupat samarbete.
139

 

 Enligt min mening måste dock denna farhåga nyanseras något. Som ovan nämnts 

måste två grundläggande förutsättningar vara uppfyllda för att en medlemsstat till följd 

av Marks & Spencer-domen ska vara tvungen att medge gränsöverskridande resultat-

utjämning. För det första måste medlemsstaten i sin nationella lagstiftning medge 

resultatutjämning mellan företag hemmahörande i den medlemsstaten. För det andra 

måste förlusterna i fråga vara slutgiltiga.
140

 

 Till att börja med omfattar problemet alltså bara medlemsstater som faktiskt 

tillämpar ett system för resultatutjämning inom företagsgrupper. Till detta måste även 

läggas att det inom ramen för CCCTB medges i tiden obegränsad carry forward av en 

negativ konsoliderade skattebas. I Marks & Spencer-domen anges uttryckligen att 

vägran att medge gränsöverskridande resultatutjämning är oproportionerlig först när 

”det inte finns någon möjlighet att förlusterna i det utländska dotterbolaget skulle kunna 

utnyttjas i dess hemviststat för framtida beskattningsår”.
141

 Det skulle därför enligt min 

mening normalt vara svårt att betrakta en negativ konsoliderad skattebas som slutgiltig i 

den mening som avses i Marks & Spencer. Därmed föreligger inte heller något krav på 
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att en medlemsstat som ställt sig utanför CCCTB måste medge gränsöverskridande 

resultatutjämning i den beskrivna situationen.  

 En negativ konsoliderad skattebas kan således sannolikt inte betraktas som en 

slutgiltig förlust. Enligt O’shea är det dock möjligt att koncernens förluster kan komma 

att bli slutgiltiga när koncernen upphör.
142

 Jag har dock svårt att se att förlusterna skulle 

bli slutgiltig ens i en sådan situation. En koncern skulle vid tillämpningen av CCCTB 

kunna upphöra t.ex. när det i ägargemenskapen inte längre kvarstår några företag som är 

berättigade att bilda en koncern. När koncernen då upphör ska en negativ skattebas 

fördelas på varje koncernföretag genom tillämpning av fördelningsformeln.
143

 Även då 

är det dock sannolikt att de utfördelade förlusterna kan föras framåt i tiden. När 

koncernen upphör kan ett koncernbolag som tidigare ingått i konsolideringen välja att 

fortsätta tillämpa CCCTB. I en sådan situation ska enligt förslaget de delar av 

koncernens konsoliderade förluster som tilldelas det enskilda bolaget, överföras i ny 

räkning för att utnyttjas mot framtida vinster.
144

 Ett före detta koncernbolag kan även 

vid koncernens upphörande välja att träda ur CCCTB-systemet för att istället omfattas 

av nationell skattelagstiftning på de områden som tidigare reglerats genom CCCTB. 

Enligt direktivförslaget ska i en sådan situation förlusterna föras över i ny räkning och 

utjämnas enligt de nationella skatteregler som då blir tillämpliga.
145

 Som ovan 

konstaterats tillåter samtliga medlemsstater i varierande utsträckning carry forward av 

ett företags förluster enligt sin nationella lagstiftning. Jag anser därför att det skulle vara 

svårt att betrakta förlusterna som slutgiltiga även i de fall då koncernen upphör. 

 Sammanfattningsvis får det konstateras att hotet mot den nationella skattebasen, till 

följd av att en medlemsstat utanför CCCTB tvingas medge gränsöverskridande resultat-

utjämning i förhållande till koncernbolag inom CCCTB, är relativt låg. Frågan är dock 

beroende av hur parternas skyldigheter vid ett fördjupat samarbete kommer att tolkas. 

Frågan är även beroende av huruvida EU-domstolens praxis faktiskt kan tillämpas på 

den konsoliderade bolagsskattebasen. Om domstolens praxis inte vore tillämplig, skulle 

även det kunna medföra oönskade följder. Om ett dotterbolag som tillämpar CCCTB, 

ägs av ett moderbolag som inte tillämpar CCCTB, riskerar dotterbolagets förluster att 

bli strandsatta utan att kunna utjämnas mot moderbolagets vinster. Koncernen skulle då 

inte ha någon möjlighet att tillgodogöra sig fördelarna av Marks & Spencer-domen. 
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5 Avslutande kommentarer 

Syftet med denna uppsats har varit att besvara fyra frågeställningar. I detta avsnitt 

sammanfattar jag det som sagts tidigare i uppsatsen för att besvara dessa fråge-

ställningar. Jag tar även upp några ytterligare avslutande kommentarer. 

 Det inledande syftet uppsatsen var att besvara frågan om vilka möjligeter till gräns-

överskridande resultatutjämning som finns inom EU. Slutsatsen kan dras att dessa 

möjligheter är mycket begränsade. Medlemsstaterna inskränker regelbundet resultat-

utjämningen till att endast omfatta skattesubjekt vilka beskattas i medlemsstaten. Inte 

heller EU-rätten ställer i dagsläget några långtgående krav på en utvidgad rätt till gräns-

överskridande resultatutjämning. Den nuvarande sekundärlagstiftningen på den direkta 

beskattningens område möjliggör inte grönsöverskridande resultatutjämning. Samtidigt 

har EU-domstolen endast i begränsad utsträckning bidragit till möjliggörandet av 

gränsöverskridande resultatutjämning. 

 Syftet med uppsatsen har även varit att göra en bedömning av huruvida det krävs 

harmoniserande lagstiftning inom EU för att åtgärda problemet med bristen på 

gränsöverskridande resultatutjämning. I denna del har det konstaterats att det inte är 

önskvärt att medlemsstaterna var för sig utvidgar existerande nationella system för 

resultatutjämning till att även omfatta den gränsöverskridande situationen. Det har även 

konstaterats att EU-domstolen endast i begränsad utsträckning har möjlighet att bidra 

till harmoniseringen. Enligt min mening är det inte heller önskvärt att gränsöver-

skridande resultatutjämning på detta sätt möjliggörs genom negativ integration. Det har 

därför konstaterats att det finns ett behov av harmoniserande lagstiftning. 

 Detta föranleder besvarandet av uppsatsens tredje frågeställning, nämligen huruvida 

kommissionens förslag om CCCTB utgör en lämplig metod för att möjliggöra 

gränsöverskridande resultatutjämning. I denna del måste enligt min mening en 

avvägning göras mellan medlemsstaternas fiskala intressen, och skattebetalarnas 

intresse av att gränsöverskridande resultatutjämning möjliggörs.  

 Ur skattebetalarnas perspektiv är det positivt att förutsättningarna för att ingå i en 

koncern, och därmed även konsolideringen, är relativt lågt ställda. Därigenom 

säkerställs att de flesta dotterbolag som i dagsläget omfattas av resultatutjämning enligt 

nationell lagstiftning, även kommer att omfattas av konsolidering enligt CCCTB. 

Därigenom ges även en förhållandevis god bild av koncernens skatteförmåga. Detta 

medför att överbeskattning kan undvikas, vilket i annat fall skulle riskera att få en 

skadlig inverkan på företagandet inom EU. Samtidigt ställs tillräckligt höga krav på 

ekonomisk integration genom ägande, vilket säkerställer att konsolidering endast kan 
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ske då de aktuella skattesubjekten utgör en ekonomisk enhet. Det föreligger dock 

osäkerhet angående vilka effekter en temporär minskning i ägandet kan få. Risk finns 

för att detta kan komma att påverka koncernens stabilitet negativ och även öppna för 

möjligheter till skatteplanering. 

 Vad gäller den i direktivförslaget valda metoden för konsolidering föreligger även 

här ett antal oklarheter. Vid utformningen av metoden har utgångspunkten varit att 

koncernen är att betrakta som en ekonomisk enhet.  Detta synsätt har föranlett att en 

negativ skattebas inte fördelas ut på koncernbolagen, utan istället förs framåt i tiden på 

koncernnivå. Ur skattebetalarnas perspektiv är detta positivt eftersom det säkerställer att 

koncernens förluster inte går förlorade, t.ex. på grund av tidsbegränsad carry forward. 

Detta kan dock även utgöra ett hinder för en skattebetalares möjligheter att utnyttja 

förluster som uppstått innan inträdet i koncernen. Att istället fördela ut en negativ 

skattebas skulle dock kräva ytterligare regler och en ökad grad av komplexitet, vilket i 

sin tur kan leda till svårförutsägbara problem. Enligt min mening är därför den nu 

föreslagna metoden att föredra. 

 Att en negativ konsoliderad skattebas kvartstår på koncernnivå, oavsett vilka 

strukturförändringar som sker i koncernen, kan öppna för möjligheter till skatte-

planering och missbruk. Detta främst genom att en koncern med en betydande negativ 

skattebas förvärvar vinstgivande företag. Risken för erosion av medlemsstaternas skatte-

baser till följd av detta bör inte underskattas. 

 Utöver vad som sagts tidigare kan reglerna även kritiseras för att vara för generiskt 

utformade, eftersom regler som syftar att skydda medlemsstaternas intressen i 

förhållande till varandra är tillämpliga även om det inte rör sig om en gränsöver-

skridande situation. Detta gäller t.ex. förbudet mot att förluster som uppstått vid 

tillämpningen av nationell lagstiftning, inte får ingå i konsolideringen. Det kan även 

ifrågasättas varför förluster i ett koncernbolag som uppstått innan konsolideringen, inte 

får utjämnas mot summan av de andelar av en positiv konsoliderad skattebas som 

tilldelats koncernbolag med hemvist i samma medlemsstat. Inte heller i den situationen 

finns det något behov av att skydda medlemsstaten från förluster som uppstått i andra 

medlemsstater. 

 Ur skattebetalarnas perspektiv måste det även beaktas att den metod för konsoli-

dering som kommissionen förslår, ofta kommer att medföra en minskad flexibilitet för 

koncernen. Konsolideringen enligt CCCTB är obligatorisk och sker automatiskt. Detta 

medför att en negativ konsoliderad skattebas blir instängda och därmed inte kan fördelas 

ut på vinstgivande koncernbolag i medlemsstater som inte tillämpar CCCTB. 
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Tillämpningen av CCCTB och därmed även konsolideringen är dessutom bindande i 

fem år. Koncernen kan under den tiden varken bestämma vilka koncernbolag som ska 

ingå i konsolideringen, eller hur koncernens förluster ska fördelas inom koncernen. 

Koncernen kan inte heller bestämma om de ska resultatutjämna eller hur omfattande 

resultatutjämningen ska vara. 

 Större valfrihet och flexibilitet vid resultatutjämning mellan koncernbolag hemma-

hörande i en och samma medlemsstat, kan säkerligen i många fall uppnås vid 

tillämpningen av nationell lagstiftning. Under förutsättning att de begränsade 

förutsättningarna för resultatutjämning i Marks & Spencer-domen är uppfyllda, skulle i 

vissa fall större flexibilitet även föreligga i den gränsöverskridande situationen. En 

obligatorisk konsolidering bidrar dock enligt kommissionen till att minska möjlig-

heterna till skatteplanering.
146

 Valet mellan minskad flexibilitet och möjliggörandet av 

gränsöverskridande resultatutjämning är säkerligen inte heller särkilt svårt för koncerner 

som bedriver gränsöverskridande verksamhet. 

 Sammantaget kan det konstateras att förslaget ur ett resultatutjämningsperspektiv 

leder till en rad för- och nackdelar för skattebetalare respektive medlemsstater. Som 

visats leder metoden för konsolidering till vissa skatteplaneringsmöjligheter, vilket ur 

medlemsstaternas perspektiv är att betrakta som negativt. Huruvida dessa möjligheter 

att missbruka systemet för konsolidering enligt CCCTB är större än de som redan i 

dagsläget föreligger enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning, är osäkert. Risken 

finns dock att konsekvenserna av ett eventuellt missbruk kan bli betydligt större i den 

gränsöverskridande situationen. Samtidigt kvarstår ett antal oklarheter vars effekter är 

svåra att bedöma. Utarbetandet av ett mer detaljerat förslag skulle möjligtvis kunna lösa 

problemen. Å andra sidan skulle det försena möjliggörandet av gränsöverskridande 

resultatutjämning ytterligare. Ett mer komplext regelsystem riskerar dessutom att leda 

till ytterligare oklarheter. 

 Enligt min mening görs i förslaget en förhållandevis god avvägning mellan skatte-

betalarnas respektive medlemsstaternas intressen.  Detta samtidigt som arbetsgruppen 

lyckats hålla den tekniska komplexiteten på en relativ låg nivå. Jag anser därför att 

förslaget utgör en lämplig metod för att möjliggöra gränsöverskridande resultat-

utjämning inom EU. 

 Den sista frågeställningen som uppsatsen har att besvara är den om förslaget i 

praktiken kommer att åtgärda problemet med gränsöverskridande resultatutjämning. I 

och med att förslaget införs i form av ett direktiv, finns risk att det implementeras på 
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olika sätt i olika medlemsstater.  Problem liknande de som uppstår när en medlemsstats 

tolkar EU-domstolens praxis, kan därför förekomma vid införandet av CCCTB. Om 

CCCTB införs i form av ett direktiv kommer det dessutom sannolikt dröja ett antal år 

innan EU-domstolen lyckats utveckla en tillräckligt omfattande praxis för att möjliggöra 

en enhetlig tillämpning av direktivet. Det är därför inte säkert att ett direktiv kommer att 

avhjälpa den rättsosäkerhet som i dagsläget följer av EU-domstolens praxis.   

 Andersson har tidigare uttryckt att ett eventuellt förslag borde lämnas i form av en 

förordning, för att säkerställa en enhetlig implementering.147 Det kan dock ifrågasättas om 

det överhuvudtaget skulle vara möjligt att genomföra CCCTB genom en förordning. Som 

ovan nämnts sker införandet av harmoniserande lagstiftning på den direkta beskattningens 

område genom tillämpning av den allmänna harmoniseringsregeln i EUF-fördraget art. 115. 

Av denna bestämmelse följer att rådet ska utfärda direktiv om tillnärmningen av 

medlemsstaternas lagstiftning. Detta bör enligt Ståhl innebära att andra rättsakter än 

direktiv är förbjudna.
148

 Även vid ett införande av CCCTB skulle således vissa av de 

problem kvarstå som i dagsläget är att relatera till bristen på enhetliga regler gällande 

gränsöverskridande resultatutjämning. 

 En ytterligare förutsättning för att CCCTB ska lösa problemen gällande gränsöver-

skridande resultatutjämning inom EU är, enligt min mening, att samtliga medlemsstater 

inför direktivet. Målet att åtgärda de problem som följer av bristen på gränsöver-

skridande resultatutjämning inom EU, kan därmed inte uppnås genom ett fördjupat 

samarbete. Om endast koncernbolag hemmahörande i vissa medlemsstater ges 

möjlighet till gränsöverskridande resultatutjämning, kommer fortfarande en felaktig bild 

i många fall ges av koncernens skattebetalningsförmåga. En sådan situation skulle också 

innebära att bristande neutralitet och snedvridning av konkurrensen på den inre 

marknaden även fortsättningsvis skulle utgöra ett problem. Detta till följd av att endast 

vissa koncerner ges möjlighet till resultatutjämning. I det sammanhanget bör det även 

nämnas att det kan ifrågasättas huruvida ett fördjupat samarbete avseende CCCTB 

överhuvudtaget är möjligt. Detta eftersom en förutsättning för fördjupat samarbete 

enligt EUF-fördraget art. 326 st. 2 är att det inte leder till snedvridning av konkurrensen 

mellan medlemsstaterna. 

 Vid medlemstaternas bedömning av huruvida de vill införa CCCTB, kommer 

naturligtvis hela förslaget beaktas. Ur ett resultatutjämningsperspektiv kan det dock 

sägas att sannolikheten för att samtliga medlemsstater inför förslaget begränsas av att 

det föreligger ett antal oklarheter kring konsolideringen. Detta gör det svårt för skatte-
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betalarna och medlemsstaterna att förutse konsekvenserna av ett antagande av förslaget. 

De möjligheter till skatteplanering som tidigare omnämnts, leder sannolikt även de till 

att öka medlemsstaternas ovilja. Det är därför enligt min mening svårt att se att förslaget 

i dess nuvarande utformning kommer att antas av samtliga medlemsstater. Samtidigt är 

det osäkert huruvida ett fördjupat samarbete avseende CCCTB formellt sett är möjligt. 

Det ovan sagda leder sammantaget till slutsatsen att det är mycket osannolikt att 

kommissionens förslag om CCCTB kommer leda till att problemet med avsaknaden av 

gränsöverskridande resultatutjämning inom EU avhjälps.  
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