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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 16 mars 2011 presenterade Europeiska kommissionen (kommissionen) ett 

förslag till direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas för unionens 

medlemsstater.
1
 Direktivförslaget ger koncerner inom EU möjlighet att välja en 

alternativ fördelningsmetod för beskattning. Genom direktivförslaget ska kon-

cerner inom EU få möjlighet att beräkna skattebasen för hela koncernens verk-

samhet för att därefter fördela resultatet mellan koncernbolagen i enlighet med en 

särskild fördelningsformel. Direktivförslagets övergripande syfte är att förenkla 

för bolag som bedriver gränsöverskridande näringsverksamhet genom att ersätta 

28 olika bolagsskattesystem med ett enda system för beskattning av bolag.
2
  

För de fall ett bolag väljer att tillämpa direktivet upphör bolaget att omfattas av 

nationell lagstiftning på de områden som omfattas av direktivet. En koncern som 

bedriver gränsöverskridande näringsverksamhet behöver därmed endast tillämpa 

en lagstiftning för hela sin verksamhet inom EU. Förslaget ska således möjlig-

göra en automatisk gränsöverskridande resultatutjämning inom EU. Genom en 

konsoliderad bolagsskattebas försvinner de administrativa kostnader och de skat-

tehinder som i dag föreligger för koncerner som bedriver gränsöverskridande 

näringsverksamhet inom EU. 

Det har visat sig svårt att få unionens medlemsstater att ansluta sig till förslaget. 

Nationella parlament inom unionen har gett uttryck för att förslaget om en ge-

mensam konsoliderad bolagsskattebas går in på medlemsstaternas behörighets-

område och att förslaget går längre än vad som är nödvändigt. Kritiken har emel-

lertid avfärdats av kommissionen.
3
 I sitt svar till de nationella parlamenten fram-

höll kommissionen nämligen att det direkta beskattningsområdet ingår i den de-

                                              
1
 KOM(2011) 121 slutlig. 

2
 KOM(2011) 121 slutlig, s 77. 

3
 COM(2012) 373 final, s 8. 
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lade behörigheten och att artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funkt-

ionssätt (FEUF) är den rättsliga grunden för åtgärder på detta område.
4
 

1.2 Syfte & avgränsning 

Syfte med förevarande uppsats är att analysera möjligheterna till gränsöverskri-

dande resultatutjämning i kommissionens förslag om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas och i Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 april 

2012. Som en del i detta analyseras gällande rätt på det direkta beskattningsom-

rådet. Med gällande rätt avses såväl nationella som EU-rättsliga regler och prin-

ciper. Avsikt är att synliggöra de effekter ett genomförande av förslaget skulle 

innebära för EU:s medlemsstater. Relationen mellan EU-rätt och nationell rätt 

utgör därför en central del i uppsatsen.    

För att synliggöra de problem som förslaget om en gemensam konsoliderad bo-

lagsskattebas avser lösa finns alltså anledning att redogöra för gällande rätt på 

området. Praxis från EU-domstolen är här av stor vikt, liksom nationella resultat-

utjämningsregler. Av pedagogiska skäl har uppsatsen avgränsats till att i huvud-

sak diskutera svenska resultatutjämningsregler. Avseende svensk rätt har uppsat-

sen även begränsats till att endast behandla koncernbidrag och koncernavdrag 

mellan koncernbolag verksamma inom EU. Av utrymmesskäl har andra former 

av resultatutjämning inte behandlats. Beträffande EU-rätten har uppsatsen sitt 

fokus på det direkta beskattningsområdet.  

1.3 Metod & material 

I uppsatsen tillämpas en traditionell rättsdogmatisk metod. Med traditionell rätts-

dogmatisk metod avses studier av grundläggande rättskällor.
5
 Rättskällorna stu-

deras i hierarkisk ordning, med utgångspunkt i rättskällevärde.
6
 Uppsatsen be-

handlar EU-skatterätt varför EU-rätten prioriteras.  

                                              
4
 COM(2012) 373 final, s 8. 

5
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne, material, metod och argumentation, s.39. 

6
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne, material, metod och argumentation, s.37. 
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I EU-rätten består rättskällorna av primärrätt och sekundärrätt. Med primärrätt 

avses EU-fördragen.
7
 Med sekundärrätt avses förordningar, direktiv, beslut och 

praxis från EU-domstolen.
8
 Det är tvistigt huruvida de allmänna rättsprinciper 

som framkommit genom avgörande från EU-domstolen ska anses tillhöra primär-

rätten eller sekundärrätten.
9
 Oavsett vilket, är sistnämnda rättsprinciper av vikt 

vid tillämpning av EU-rätten med anledning av att principerna används för att 

såväl tolka som att upprätthålla EU-rätten.
10

 

Det är viktigt att här göra läsaren uppmärksam på att den europeiska rättsord-

ningen skiljer sig från den nationella rättsordningen. En viktig skillnad, karaktär-

istisk för EU-rätten, är att lagstiftning skapas på europeisk nivå men ansvaret för 

lagstiftningens genomförande ligger på de enskilda medlemsstaterna. Det innebär 

att medlemsstaterna är skyldiga att tillse att EU-rätten införlivas i nationell rätt 

samt tillämpas av såväl myndigheter som domstolar.
11

  

Det ovanstående innebär att även lagstiftningsprocessen inom EU, vid jämförelse 

av nationell lagstiftningsprocess, är annorlunda. Innan EU-kommissionen före-

slår nya initiativ till lagstiftning utförs ett omfattande förberedande arbete. Det 

förberedande arbetet börjar med offentliggörandet av så kallade färdplaner.
12

 

Färdplanerna informerar berörda parter om tänkbara kommissionsinitiativ och 

planerat förberedande och rådgivande arbete samt innehåller uppgifter om ur-

sprunglig problemformulering, syften, alternativ, preliminär bedömning av kon-

sekvenserna och planerad tidsplan.
13

  

Färdplanerna är offentliga handlingar vilket innebär att berörda parter bereds 

möjlighet att lämna synpunkter på dem.
14

  Kommissionens bedömer vidare de 

potentiella ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av sina förslag 

                                              
7
 Fördraget om Europeisk unionen (EUF) och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 

8
 Artikel 288 FEUF. 

9
 Bernitz, Finna rätt, s 61. 

10
 Artikel 19 i fördraget om Europeiska unionen (EUF). 

11
 Artikel 4.3 EUF. 

12
 COM(2013) 122 final, s 3. 

13
 COM(2013) 122 final, s 3. 

14
 COM(2013) 122 final, s 3. 
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genom så kallade konsekvensbedömningar.
15

 Konsekvensbedömningarna inne-

håller olika alternativ för hur man kan hantera problemen. Ett av alternativen ska 

vara ett alternativ med oförändrad situation. Konsekvensbedömningarna genom-

går sedan en oberoende kvalitetskontroll innan kommissionen antar sitt förslag.
16

 

Genom konsekvensbedömningen strävar kommissionen efter att undvika onödigt 

betungande regelverk.  Även frågan om små- och medelstora företag kan undan-

tas från att omfattas av initiativet, utan att undergräva det potentiella förslagets 

syfte analyseras.
17

 

EU-kommissionens förslag läggs sedan fram för EU-parlamentet och rådet. För-

slaget skickas även till medlemsstaternas parlament. Under en period om åtta 

veckor kan de nationella parlamenten sedan skicka en motiverad ståndpunkt till 

ordförandena för parlamentet, rådet och kommissionen om huruvida lagstift-

ningsförslaget överensstämmer med subsidiaritetsprincipen eller inte.
18

 Notera att 

EU-parlamentet enbart avger ett rådgivande yttrande på vissa områden, däribland 

skatteområdet, genom det så kallade samrådsförfarandet.
19

 EU-parlamentet kan 

godkänna eller förkasta ett lagstiftningsförslag eller föreslå ändringar till det.
20

 

Rådet är dock inte bundet att följa parlamentets yttrande, men samråd med par-

lamentet är obligatoriskt. Samrådsförfarandet är således det lagstiftningsförfa-

rande som används vid arbetet mot en gemensam konsoliderad bolagsskattebas i 

EU. 

Ovanstående redogörelse av den europeiska lagstiftningsprocessen är viktig. Re-

dogörelsen är viktig eftersom den ger läsaren en god förståelse för var i lagstift-

ningsprocessen förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas befinner 

sig och var förslaget är på väg.  

                                              
15

 Revisionsrättens särskilda rapport nr 3/2010 Konsekvensbedömningar i EU-institutionerna: stöder de 

beslutsfattandet?, s 10. 
16

 Se t ex Revisionsrättens särskilda rapport nr 3/2010 Konsekvensbedömningar i EU-institutionerna: 

stöder de beslutsfattandet?. 
17

 COM(2013) 122 final, s 3. 
18

 Atthoff & Wallgren, Att tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning, s 15. 
19

 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/0081f4b3c7/Law-making-procedures-in-

detail.html;jsessionid=EAFF0F0946258A9A8901C6575755CFF1.node2 (hämtat den 11 september 

2013). 
20

 Artikel 289 FEUF. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/0081f4b3c7/Law-making-procedures-in-detail.html;jsessionid=EAFF0F0946258A9A8901C6575755CFF1.node2
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/0081f4b3c7/Law-making-procedures-in-detail.html;jsessionid=EAFF0F0946258A9A8901C6575755CFF1.node2
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För att redogöra för gällande rätt avseende möjligheterna till gränsöverskridande 

resultatutjämning inom EU har fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

praxis från EU-domstolen, doktrin samt rapporter och artiklar på området an-

vänts. Mot bakgrund av att det i dag saknas EU-bestämmelser på området, i form 

av fördrag eller direktiv, har EU-domstolens praxis tillmäts betydande vikt. 

Beträffande EU-rätten är det direkta beskattningsområdet i fokus. Etableringsfri-

heten är av central betydelse i denna del med anledning av att nationella begräns-

ningar av resultatutjämning över gränserna kan utgöra hinder mot fri etablering 

för företag inom EU. Rättfärdigade inskränkningar av etableringsfriheten presen-

teras genom EU-domstolens rättspraxis.  

Den deskriptiva delen av uppsatsen, avseende utvecklingen på det direkta be-

skattningsområdet inom EU, utgörs till stor del av material från kommissionen i 

form av förslag, uttalanden och meddelanden. Utöver relevanta artiklar i direktiv-

förslaget kommer även ingressen till förslaget att användas som tolkningshjälp.
21

 

Merparten av de rättskällor som används i den deskriptiva delen utgörs emellertid 

av så kallade KOM-dokument som utfärdas av kommissionen. KOM-dokument 

är rättsakter och kan avse såväl lagförslag som andra kommunikationer.
22

 

1.4 Terminologi 

I uppsatsen förekommer en handfull termer och begrepp som, på ett eller annat 

sätt, kan anses utmärkande för det skatterättsliga området. Det finns därför an-

ledning att i det följande kort redogöra för några av de begrepp som i uppsatsen 

återkommande används. 

Den skatterättsliga definitionen av en koncern kan variera.
23

 I uppsatsen avses 

emellertid att ett bolag (moderbolag) äger majoriteten av andelarna och rösterna i 

                                              
21

 Artikel 296 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 
22

 Bernitz, Finna rätt, s 59–60. 
23

 Jfr 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) och 35 kap. 2 

§ inkomstskattelagen (1999:1229). Den skatterättsliga definitionen i 35 kap. 2 § IL skiljer sig mycket från 

den civilrättsliga definitionen som följer av aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. För att ett bolag 

enligt 35 kap. 2 § inkomstskattelagen ska kunna anses vara ett moderbolag krävs nämligen att bolaget 

äger mer än 90 procent av andelarna i dotterbolaget. Enligt den civilrättsliga definitionen i 1 kap. 5 § 
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ett eller flera bolag (dotterbolag). Förhållandet mellan moderbolaget och dotter-

bolaget utgör ett koncernförhållande. 

Med koncernbolag avses samtliga de bolag som kan ingå i en koncern enligt 

ovanstående definition. Moderbolag, dotterbolag, dotterdotterbolag och systerbo-

lag utgör alla koncernbolag enligt i uppsatsen vald definition. 

Med resultatutjämning avses att flera skattesubjekt inom en koncern utjämnar 

resultatet mellan sig i syfte att minska beskattningsbart resultat. En resultatut-

jämning kan gå till på flera olika sätt. Inkomstöverföring, förlustöverföring och 

konsolidering utgör olika metoder för resultatutjämning. Förenklat innebär resul-

tatutjämning att koncernen beaktar underskottet i ett koncernbolag mot överskot-

tet i ett annat koncernbolag. Att underskottet beaktas får till följd att koncernens 

gemensamma beskattningsbara resultat minskar. Med gränsöverskridande resul-

tatutjämning avses resultatutjämning över nationsgränser. I förevarande fall, nat-

ionsgränser inom EU. 

I uppsatsen återkommer begreppet slutlig förlust. Begreppets faktiska innebörd 

har debatterats. Här används emellertid den definition som utarbetats av EU-

domstolen i och med avgörandet i Marks & Spencer,
24

 vilket innebär att en slut-

lig förlust är en förlust som är slutlig både ur såväl ett tidsmässigt perspektiv som 

ett personperspektiv.
25

 Att förlusten ska vara slutlig ur ett tidsmässigt perspektiv 

innebär att förlusten inte ska kunna utnyttjas vare sig framåt (carry forward) eller 

bakåt i tiden (carry back). Med att förlusten ska vara slutlig ur ett personperspek-

tiv avses att förlusten inte ska kunna överföras till ett annat bolag.  

Avslutningsvis kan finnas anledning att kort definiera det i uppsatsen återkom-

mande begreppet konsolidering. Enligt uppsatsens definition innebär konsolide-

ring att samtliga koncernbolags vinster och förluster räknas samman (konsolide-

ras). På så vis räknas ett nettoresultat för hela koncernens verksamhet fram. Net-

                                                                                                                                     
aktiebolagslagen och 1 kap. 4 § årsredovisningslagen kan ett bolag emellertid vara ett moderbolag om 

bolaget innehar mer än hälften av rösterna i dotterbolaget.  
24

 C-446/03 Marks & Spencer. 
25

 C-446/03 Marks & Spencer, p 55. 
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toresultatet kan sedan användas för att fastställa den slutliga skattebasen för såväl 

de enskilda koncernbolagen som för koncernen som helhet. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen följer en logisk disposition.
26

 Att uppsatsen följer en logisk disposition 

innebär att uppsatsen består av tre delar; en inledande del, en huvuddel och en 

avslutande del. Den inledande delen består av uppsatstitel, innehållsförteckning 

samt inledning (avsnitt 1) och den avslutande delen utgörs av slutsatser och käll-

förteckning (avsnitt 6 och avsnitt 7). Huvuddelen utgör uppsatsens kärna, varige-

nom möjligheterna till gränsöverskridande resultatutjämning i kommissionens 

förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas kommer att presenteras 

och analyseras. Huvuddelen består av fyra avsnitt. 

Huvuddelens första avsnitt (avsnitt 2) behandlar utvecklingen på det direkta be-

skattningsområdet ur ett EU-perspektiv. I avsnittet ges en översiktlig redogörelse 

av utvecklingen på området. Redogörelsen tar sin utgångspunkt i FEUF, EU-

domstolens praxis och kommissionens omfattande utredningsarbete på området. 

I huvuddelens andra avsnitt (avsnitt 3) redogörs för gällande rätt inom EU avse-

ende gränsöverskridande resultatutjämning. Sistnämnda redogörelse görs i syfte 

att tydliggöra de problem som i dag finns på det gränsöverskridande resultatut-

jämningsområdet. Rättspraxis från EU-domstolen är av avgörande betydelse i 

denna del, liksom domstolens tolkning av etableringsfriheten. Även möjligheter-

na till gränsöverskridande resultatutjämning enligt svensk rätt diskuteras. Dis-

kussionen synliggör på tillfredsställande sätt hur EU-domstolens uttolkning av de 

grundläggande friheterna tidvis har till följd att medlemsstater tvingas reformera 

den nationella skattelagstiftningen. Vidare ger det läsaren en ökad förståelse för 

de begränsade möjligheter till gränsöverskridande resultatutjämning som finns i 

svensk skattelagstiftning. 

I huvuddelens tredje avsnitt (avsnitt 4) presenteras och analyseras kommission-

ens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. 

                                              
26

 Jensen, m fl, Att skriva juridik, s 26. 
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Enbart de delar av förslaget som avser möjligheterna till gränsöverskridande re-

sultatutjämning berörs. I avsnittet diskuteras även Europaparlamentets lagstift-

ningsresolution av den 19 april 2012 om förslaget om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas. Diskussion görs mot bakgrund av att parlamentet i motsats till 

kommissionen, som föreslagit en frivillig konsoliderad bolagsskattebas, förordar 

ett obligatoriskt system. Även alternativa metoder för gränsöverskridande resul-

tatutjämning presenteras och diskuteras. Redogörelse bedöms befogad ur pro-

portionalitetshänseende mot bakgrund av att unionens åtgärder till innehåll och 

form inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen.
27

 

Åtgärder bör således utformas så att förslagets mål uppnås och åtgärden 

genomförs så effektivt som möjligt. 

Huvudelens fjärde avsnitt (avsnitt 5) utvärderar de effekter en gemensam konso-

liderad bolagsskattebas kan förväntas ha på det direkta beskattningsområdet. Ut-

värdering görs ur såväl ett EU-rättsligt som ett nationellt perspektiv. I avsnittet 

diskuteras även den framtida utvecklingen på området. Avslutande kommentar 

presenteras i avsnitt 6. 

  

                                              
27
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2 Det direkta beskattningsområdet 

2.1 EU-rättens förhållande till nationell rätt 

I förevarande avsnitt ges en redogörelse av etableringsfriheten samt de möjlig-

heter som finns att inskränka etableringsfriheten genom nationell lagstiftning. 

Redogörelsen har till syfte att ge ökad förståelse för EU-rättens förhållande till 

nationell rätt. Det sistnämnda särskilt vad gäller EU-rättens betydelse för nation-

ell lagstiftning på det skatterättsliga området. 

Ett av EU-samarbetets syften är att uppnå en fri inre marknad. I fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt finns bestämmelser vilka föreskriver att hin-

der för den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital ska avskaf-

fas.
28

  Samarbetet inom unionen är således av överstatlig karaktär. I och med 

medlemskapet har staterna godtagit en ny rättsordning där medlemsstaternas su-

veränitet inskränks på vissa områden. 

EU-skatterätten består i huvudsak av två delar. Den första delen utgörs av direkt 

beskattning vilka medlemsstaterna själva ansvarar för. Den andra delen består av 

indirekt beskattning knuten till den fria rörligheten av varor och tjänster, i huvud-

sak bestående av mervärdesskatt och punktskatter i form av direktiv.
29

 En av de 

klassiska frågorna inom EU-rätten har varit hur EU-rätten förhåller sig till nat-

ionell rätt. Frågan besvarades tidigt av EU-domstolen. I det välkända målet 6/64 

Costa mot E.N.E.L konstaterade domstolen att medlemsstaterna genom att upp-

rätta unionssamarbetet hade begränsat sina suveräna rättigheter och – som en na-

turlig följd av detta – skapat ett regelverk tillämpligt på såväl medlemsstaterna 

som medlemsstaternas medborgare. 

Ur ett skatterättsligt perspektiv kan EU-rätten betraktas som ett tredje rättsystem 

jämte den interna internationella skatterätten och skatteavtalsrätten.
30

 Att så är 

fallet framgår inte minst av det betydande antal avgöranden från EU-domstolen 

där domstolen fastslagit att nationell skattelagstiftning som diskriminerar en 

                                              
28

 Artikel 26 FEUF. 
29

 Se bl a artiklarna 110 och 113 FEUF. 
30

 Pelin, Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, s 301. 
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gränsöverskridande situation, vid jämförelse med en rent inhemsk motsvarighet, 

kan angripas med bestämmelserna i FEUF.
31

  EU-domstolen anser således att 

diskrimineringsförbuden i FEUF är direkt tillämpliga även vid frågor som rör den 

nationella skatterättsliga regleringen.
32

 

2.2 Etableringsfriheten 

2.2.1 Primär & sekundär etablering 

Den inre marknaden utgör en central del av EU-rätten och syftar till fri rörlighet 

för varor, tjänster, personer och kapital inom EU.
33

 Unionssamarbetet arbetar 

således för en enad marknad fri från handelshinder, där medlemsstater och deras 

medborgare behandlas lika vad gäller såväl konkurrens som möjligheter.
34

 

Rätten till fri etablering, även kallad etableringsfriheten, regleras i artiklarna 49–

55 FEUF. Av artikel 49 FEUF framgår att fysiska och juridiska personer har rätt 

att på permanent basis etablera sig i andra medlemsstater. Rätten omfattar såväl 

primär som sekundär etablering. Med primär etablering avses nyetablering av 

näringsverksamhet och utlandsförflyttning av befintlig näringsverksamhet. Med 

sekundär etablering avses etablering av filial, kontor eller dotterbolag.
35

 Etable-

ringsfriheten har till syfte att undanröja inskränkningar som avskräcker företag 

från att etablera sig i en annan medlemsstat. Etableringsfriheten ökar därmed in-

ternationaliseringen av företagen inom EU, vilket bedöms utgöra ett viktigt steg i 

utvecklingen av EU:s inre marknad.
36

 Att det i dagsläget finns 28 olika nationella 

skattelagstiftningar inom EU har emellertid visat sig ha en avskräckande effekt 

när företag ska etablera sig i en annan medlemsstat.
37

 Bristande möjligheter till 

gränsöverskridande resultatutjämning har av kommissionen identifierats som en 

bidragande faktor som avskräcker från investeringar i EU.
38

   

                                              
31

 C-270/83 Kommissionen mot Frankrike. 
32

 Se t ex C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft och C-106/77 Simmenthal. Se även Pelin, Direkta 

skatter och EG-rätten, s 206. 
33

 Art 26(2) FEUF. 
34

 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 219. 
35

 Ståhl m fl, EU-skatterätt, s 100f.  
36

 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 254. 
37

 KOM(2011) 121 slutlig, s 10. 
38

 KOM(2011) 121 slutlig, s 4. 
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2.2.2 Restriktionsförbudet 

För att en skatteregel ska anses strida mot etableringsfriheten krävs att skattere-

geln negativt särbehandlar ett gränsöverskridande förhållande. Av avgöranden 

från EU-domstolen framgår att unionens målsättning om en fri inre marknad krä-

ver att skatteregler som hindrar den inre marknaden undanröjs.
39

 

I artikel 18 FEUF stadgas att all diskriminering på grund av nationalitet ska vara 

förbjuden inom unionen. I internationell skatterätt är det i huvudsak skatterättslig 

hemvist som utgör det särskiljande kriteriet. En juridisk persons nationalitet be-

stäms enligt artikel 54 FEUF. Av artikeln framgår att företag som bildats enligt 

en medlemsstats lagstiftning och har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvud-

sakliga verksamhet inom unionen ska vid tillämpning av bestämmelserna om 

etableringsfrihet likställas med fysiska personer som är medborgare i medlems-

staterna. 

Enligt EU-domstolen finns tre kategorier diskriminerande lagstiftning som är 

oförenlig med EU-rätten. Den första kategorin utgörs av direkt diskriminerande 

bestämmelser som uttryckligen gör skillnad på olika nationaliteter, exempelvis i 

de fall då nationell lagstiftning föreskriver att ett företag måste vara registrerat i 

landet för att tillgodoräkna sig viss förmån.
40

 Den andra kategorin består av indi-

rekt diskriminerade bestämmelser som baseras på ett kriterium vars tillämpning 

får till följd att nationalitet har avgörande betydelse. Den tredje kategorin utgörs 

av icke-diskriminerande restriktioner vilka är försvårande åtgärder som inverkar 

hindrande på grundläggande friheter utan att göra någon skillnad mellan olika 

situationer så att den kan sägas vara diskriminerande.
41

 Det innebär att även be-

stämmelser som tillämpas likadant på gränsöverskridande respektive inhemska 

situationer kan utgöra en icke-diskriminerande restriktion som är oförenlig med 

                                              
39

 Se bl a C-6/64 Costa mot E.N.E.L, p 3 och C-270/83 Avoir fiscal, p 22. 
40

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

Capital, s 67. 
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etableringsfriheten i de fall bestämmelsen verkar hindrande för den fria rörlighet-

en.
42

  

Ett tydligt exempel på en icke-diskriminerande restriktion finns i mål C-250/95 

Futura Participations. Målet rörde ett franskt bolag med fast driftställe i Luxem-

burg. Det fasta driftstället ville rulla ett års underskott framåt i tiden (carry for-

ward), vilket var möjligt enligt luxemburgsk lagstiftning. För att underskottet 

skulle kunna rullas framåt i tiden krävdes emellertid att förlusterna var hänförliga 

till verksamhet i Luxemburg och att förlusternas storlek dokumenterats i form av 

en separat bokföring i enlighet med luxemburgsk rätt.
43

 Kraven gjorde inte åt-

skillnad mellan bolag hemmahörande i Luxemburg eller i andra stater.
44

 Diskri-

minering på grund av nationalitet var det således inte frågan om.  

EU-domstolen kom emellertid fram till att kravet på bokföring i enlighet med 

luxemburgsk rätt medförde en särskilt betungande situation för det franska bola-

get eftersom bolaget även var tvunget att föra räkenskaper enligt fransk rätt. Det 

luxemburgska kravet utgjorde därmed en icke-diskriminerande restriktion.
45

 

2.2.3 Rättfärdigade begränsningar 

För de fall ett hinder mot etableringsfriheten konstaterats är nästa fråga om hind-

ret kan rättfärdigas. Här finns två rättfärdigandegrunder att beakta. Den första 

typen av rättfärdigandegrunder är de utryckliga undantag som stadgas i FEUF. 

Den andra typen av rättfärdigandegrunder är de rättfärdigandegrunder som ut-

vecklats genom praxis, den så kallade rule of reason-doktrinen. Beträffande eta-

bleringsfriheten stadgas den första typen rättfärdigandegrunder i artikel 52 i vil-

ken anges att medlemsstaterna får införa begränsningar av etableringsfriheten 

med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa. Den andra typen har, som 

inledningsvis redan anförts, utvecklats genom praxis från EU-domstolen.  

                                              
42

 C-415/93 Union Royale Belge de Société de Football Association mot Jean-Marc Bosman, C-250/95 
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Genom rule of reason-doktrinen har EU-domstolen utvidgat möjligheterna att 

rättfärdiga inskränkande nationell lagstiftning. Doktrinen introducerades för 

första gången i det så kallade Gebhard-målet.
46

 I korthet innebär rule of reason-

doktrinen att en nationell regel som utgör indirekt diskriminering eller är ett hin-

der mot etableringsfriheten kan rättfärdigas under förutsättningen att regeln är 

tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt, syftar till att uppnå ett tungt vägande 

allmänintresse, är ägnad att säkerställa det syfte som eftersträvas och är proport-

ionerlig. 

Av EU-domstolens praxis på det direkta beskattningsområdet kan ett flertal god-

tagna rättfärdigandegrunder utläsas. Skydd av skattesystemets inre sammanhang, 

en effektiv skattekontroll och förhindrande av skatteflykt har alla accepterats av 

domstolen som godtagbara rättfärdigandegrunder för inskränkande och diskrimi-

nerande åtgärder.
47

 Alltsedan det principiellt viktiga avgörandet i Marks & 

Spencer-målet
48

 har även säkerställandet av en väl avvägd fördelning av beskatt-

ningsrätten godtagits som en rättfärdigandegrund i allt större utsträckning. Det 

finns anledning att återkomma till Marks & Spencer-målet i kapitel tre. 

2.3 Den direkta beskattningens utveckling inom EU 

2.3.1 Två utvecklingslinjer 

Sedan 1990-talets början har EU-rätten kommit att få allt större betydelse för ut-

vecklingen på det direkta beskattningsområdet.
49

 Här kan två parallella utveckl-

ingslinjer identifieras. Den första utvecklingslinjen består av direktiv på det di-

rekta beskattningsområdet (positiv integration).
50

 Exempel på sådana direktiv är 

moder/dotterbolagsdirektivet och fusionsdirektivet. Den andra utvecklingslinjen 

avser EU-domstolens tolkning av de grundläggande friheterna i FEUF (negativ 

integration). Integrationen är negativ i den bemärkelsen att integration uppstår 

genom att EU-rätten förbjuder nationella regler och åtgärder med visst innehåll 
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eller viss effekt.
51

 Det sistnämnda gäller i synnerhet nationell lagstiftning som 

hindrar den fria rörligheten inom EU.
52

 Den andra utvecklingslinjen kommer att 

redogöras för mer ingående i avsnitt 3. 

Utöver ovanstående två utvecklingslinjer finns även anledning att uppmärk-

samma kommissionens utredningsarbete på det direkta beskattningsområdet. Se-

dan unionssamarbetets uppkomst har det pågått ett omfattande arbete för att sam-

ordna de nationella skattesystemen inom unionen.
53

 Utredningsarbetet har resul-

terat i ett flertal dokument och rapporter.
54

 

I början av 2000-talet tog utredningsarbetet på det direkta beskattningsområdet 

ny fart. Anledningen var att EU fastställde det strategiska målet att unionen år 

2010 skulle vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbase-

rade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler jobb och 

bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning.
55

 Målsätt-

ningen kom att kallas ”Lissabonmålen”. 

2.3.2  Mot en inre marknad utan skattehinder  

Ett första steg det i förändringsarbete som följde av Lissabonmålen gjordes i 

form av en omfattande rapport om EU:s skattepolitik.
56

 I rapporten står att läsa 

att målet med EU:s skattepolitik är att prioritera den inre marknaden och dess 

grundläggande friheter.
57

 Vidare konstateras att företagsbeskattningen inom EU 

måste ses över mot bakgrund av att allt fler företag väljer att bedriva gränsöver-

skridande näringsverksamhet. Rapporten illustrerade därmed de problem som 

uppstår för företag med gränsöverskridande näringsverksamhet i form av dubbel-

beskattning, diskriminering och andra hinder som snedvrider marknaden.
58

 Slut-
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satsen var att en förändring bedömdes nödvändig i syfte att uppnå Lissabonmå-

len.
59

 

Ett nästa steg i förändringsarbetet var att presentera en lösning på de identifierade 

problemen. Kommissionen lät därför ange ett flertal lösningsförslag vars syfte 

var att anpassa reglerna kring företagsbeskattningen inom unionen.
60

 Förslagen 

avsåg möjliggöra en effektiv inre marknad utan skattehinder.
61

  

Kommissionen identifierade här ett flertal hinder som främst drabbar företag som 

bedriver gränsöverskridande näringsverksamhet inom EU. Enligt kommissionen 

kunde hindren till stor del härledas till det betydande antal skattelagstiftningar 

som finns inom unionen. Att företag inom EU måste ta hänsyn till flertalet olika 

skattelagstiftningar vid etablering i annan medlemsstat resulterade i, menade 

kommissionen, högre kostnader för dessa företag och utgjorde därmed också ett 

hinder mot gränsöverskridande näringsverksamhet.
62

  

Med anledning av det ovanstående lät kommissionen presentera en tvåstegslös-

ning. Som ett första steg ansåg kommissionen att de mest akuta problemen inled-

ningsvis skulle lösas med hjälp av riktade åtgärder för att sedan, på ett mer över-

gripande plan, lösas genom att företag skulle ha möjlighet att använda sig av en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas vid gränsöverskridande handel inom 

unionen.
63

 

2.3.3 Uppföljning av Lissabonmålen 

År 2010 presenterade kommissionen en uppföljning av Lissabonmålen.
64

 Kom-

missionen konstaterade att EU kommit långt i sitt förändringsarbete men att må-

len inte uppnåtts. Att EU inte nått upp till de strategiska målen hade enligt kom-

missionen delvis sin förklaring i att EU under perioden för förändringsarbetet 
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växt från 15 till 27 medlemsstater.
65

 Det långsiktiga arbetet mot en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas skulle emellertid fortgå, något som senare även 

kom att bekräftas i EU:s nya strategi för smart och hållbar utveckling.
66

 

Beträffande de begränsade möjligheterna till gränsöverskridande resultatutjäm-

ning har kommissionen länge varit av den uppfattningen att det är en av de vik-

tigaste frågorna för EU att lösa. Samtidigt har kommissionen varit ödmjuk inför 

det faktum att frågan om gränsöverskridande resultatutjämning kan vara en av de 

svåraste frågorna att lösa enbart genom riktade åtgärder.
67

 I dagsläget har riktade 

åtgärder utfärdats genom praxis från EU-domstolen, vilket inte resulterat i till-

fredsställande helhetslösningar på området. 

2.4 Sammanfattning 

Ett av EU-samarbetets syften är att uppnå en fri inre marknad. I fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt finns bestämmelser vilka föreskriver att hin-

der för den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital ska avskaffas. 

Att det i dagsläget finns 28 olika nationella skattelagstiftningar inom EU har vi-

sat sig ha en avskräckande effekt när företag ska etablera sig i en annan med-

lemsstat. Bristande möjligheter till gränsöverskridande resultatutjämning har 

identifierats som en bidragande faktor som avskräcker från investeringar i EU. 

Sedan unionssamarbetets uppkomst har det pågått ett omfattande arbete för att 

samordna de nationella skattesystemen inom unionen. Utredningsarbetet har re-

sulterat i ett flertal dokument och rapporter. Beträffande de begränsade möjlig-

heterna till gränsöverskridande resultatutjämning inom unionen har kommission-

en ansett att det är en av de viktigaste frågorna för EU att lösa.  
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3 Gränsöverskridande resultatutjämning 

3.1 Analys av EU-domstolens praxis 

3.1.1 EU-domstolen som uttolkare av EU-rätten  

Företag inom EU har rätt att fritt etablera sig i annan medlemsstat. Företagen har 

dessutom rätt att behandlas på samma sätt som inhemska motsvarigheter. Etable-

ringsfriheten får inte inskränkas av vare sig nationell skattelagstiftning eller nat-

ionella skatteåtgärder.
68

 Efter avgörandet i Avoir fiscal har EU-domstolen i ett 

flertal avgöranden tagit ställning till om medlemsstaters lagstiftning på det di-

rekta beskattningsområdet varit förenliga med etableringsfriheten. I fråga om 

gränsöverskridande resultatutjämning finns det ett antal rättsfall där EU-

domstolen sökt avgöra vad som gäller vid gränsöverskridande koncernintern re-

sultatutjämning inom unionen. De för uppsatsen mest intressanta rättsfallen pre-

senteras och analyseras i följande avsnitt. 

3.1.2 C-446/03 Marks & Spencer 

Det första mål som kom att behandla frågan om gränsöverskridande resultatut-

jämning är det omdebatterade avgörandet i Marks & Spencer.
69

 Målet gällde frå-

gan om ett brittiskt moderbolag kunde utnyttja förluster i tre dotterbolag med säte 

i Belgien, Frankrike och Tyskland.
70

 Verksamheten i det franska dotterbolaget 

överläts och de två dotterbolagen i Belgien respektive Tyskland likviderades.
71

 

Av de brittiska reglerna på området följde att det inte var möjligt för brittiska 

bolag att utnyttja förluster i utländska dotterbolag.
72

 Enligt EU-domstolen ut-

gjorde de brittiska reglerna en begränsning av etableringsfriheten. Begränsningen 

kunde emellertid rättfärdigas. 

Enligt EU-domstolen var tre rättfärdigandegrunder tillsammans tillämpliga.
73

 För 

det första kom domstolen fram till att vinster och förluster skulle behandlas 
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symmetriskt inom ramen för ett och samma beskattningssystem.
74

 För det andra 

ansåg domstolen att medlemsstaterna har rätt att förhindra risken att förluster 

beaktas två gånger. Den tredje, och sista, rättfärdigandegrunden var att en med-

lemsstat har rätt att förhindra skatteundandragande.
75

 

Nästa fråga EU-domstolen hade att ta ställning till var om den brittiska lagstift-

ningen var proportionerlig. Fråga att besvara var om inskränkningen gick utöver 

vad som var nödvändigt för att uppnå de syften som eftersträvades. Marks & 

Spencer var av uppfattningen att det var möjligt att säkerställa de syften som ef-

tersträvades med mindre inskränkande åtgärder än ett generellt undantag från 

möjligheten till gränsöverskridande resultatutjämning. En uppfattning domstolen 

i princip delade.
76

 

Domstolen kom således fram till att de brittiska reglerna gick utöver vad som var 

nödvändigt i de situationer då utländska dotterbolag uttömt samtliga möjligheter 

att beakta förlusten i värdstaten.
77

 Domstolen fastslog därmed att artikel 49 och 

artikel 54 FEUF
78

 inte utgör hinder mot förbud att göra avdrag för förluster som 

uppkommit i utländska dotterbolag trots att sådana avdrag medges för förluster 

som uppkommit i dotterbolag etablerade i samma stat som moderbolaget. Däre-

mot strider det mot etableringsfriheten att inte tillåta sådana avdrag om det ut-

ländska dotterbolaget uttömt alla möjligheter som erbjuds i hemviststaten att be-

akta förlusten.
79

 

Målet Marks & Spencer är principiellt viktigt med anledning av att det ställer 

etableringsfriheten och en fungerande inre marknad mot medlemsstaternas in-

tresse av att upprätthålla den nationella skattebasen. Med det sagt kan det likväl 

hävdas att avgörandet i Marks & Spencer ger upphov till fler frågor än vad målet 

faktiskt besvarar. Även om avgörandet öppnar upp för gränsöverskridande resul-

tatutjämning inom EU i vissa fall fastslår domstolen att resultatutjämning i hu-
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vudsak är en nationell angelägenhet. Att rätten till gränsöverskridande resultatut-

jämning endast omfattar slutliga förluster utgör, på sätt och vis, en tämligen 

långtgående inskränkning av den fria rörligheten inom unionen. Ur ett sådant 

perspektiv kan avgörandet i Marks & Spencer närmast anses stärkt medlemssta-

ternas suveräna skattesystem gentemot fri rörlighet inom EU. 

Marks & Spencer-målet har gett upphov till livlig debatt. En fråga som diskute-

rats är vilka möjligheter till gränsöverskridande resultatutjämning som egentligen 

finns inom EU.
80

 Fråga som ställts är vad som egentligen krävs för att ett bolag 

ska anses ha uttömt alla möjligheter som erbjuds i hemviststaten att beakta för-

lusten. Svaret kom att ges, om så än bara delvis, i det efterföljande Oy AA-

målet.
81

 Ett mål som i sin tur gav upphov till ytterligare frågor gällande möjlig-

heterna till gränsöverskridande resultatutjämning inom EU. 

3.1.3 C-231/05 Oy AA 

Oy AA-målet handlade om de finska koncernbidragsreglernas förenlighet med 

etableringsfriheten. Målet rörde ett finskt dotterbolag som ville överföra sitt 

överskott genom avdrag till det engelska moderbolaget i resultatutjämningssyfte, 

vilket nekades. Det finska bolaget frågade i en ansökan om förhandsavgörande 

hos Centralskattenämnden
82

 om en överföring från bolaget till det brittiska mo-

derbolaget skulle anses utgöra ett koncernbidrag och därmed utgöra en avdrags-

gill kostnad vid bolagets beskattning. Centralskattenämnden besvarade det finska 

bolagets fråga nekande med hänvisning till att de företag som omfattas av det 

finska koncernbidragssystemet måste vara skatteskyldiga i Finland för sina in-

komster.
83

 

EU-domstolen ansåg att den finska lagstiftningen i sig stred mot etableringsfri-

heten men att detta möjligen kunde rättfärdigas av tvingande hänsyn till allmän-

intresset.
84

 EU-domstolen tog här avstamp i de tre grunder som domstolen funnit 
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tillämpliga i Marks & Spencer-målet. De tre grunder som övervägdes var således 

den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten, att motverka risken för ett 

dubbelt utnyttjande av förluster och att motverka risken för skatteflykt.  

Domstolen ansåg att begränsningen kunde rättfärdigas med hänvisning dels till 

risken för skatteundandragande, genom att vinster i dotterbolag hemmahörande i 

en medlemsstat förs över till en annan medlemsstat, dels till medlemsstaternas 

behov av att upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten.
85

 

Liksom i Marks & Spencer-målet lät domstolen jämföra om ändamålet var fören-

ligt med fördraget och att det av tvingande hänsyn till det allmänna intresset 

kunde säkerställas att ändamålet uppnåddes. Domstolen kom fram till att den 

finska lagstiftningen var proportionerlig och att etableringsfriheten inte utgjorde 

ett hinder för dess tillämpning.
86

 Det sistnämnda med anledning av att en rätt till 

den här typen gränsöverskridande resultatutjämning skulle, för medlemsstaterna, 

innebära en sämre kontroll av staternas beskattningsunderlag och därmed också 

uppmuntra till skatteflykt genom fiktiva upplägg till länder med låga eller obe-

fintliga skattesatser.
87

 

3.1.4 C-337/08 X Holding BV 

Ett tredje, i sammanhanget mycket viktigt, avgörande från EU-domstolen är X 

Holding-målet.
88

 Målet avsåg frågan om det är i strid med etableringsfriheten att 

inte tillerkänna ett nederländskt moderbolag rätten att inkludera resultatet från ett 

utländskt dotterbolag. Enligt nederländsk rätt hade moderbolag och dotterbolag 

med hemvist i landet rätt att konsolidera sin beskattning som vore de ett enda 

skattesubjekt.
89

 Dotterbolag med skatterättslig hemvist utanför Nederländerna 

tilläts emellertid inte ingå i en motsvarande skatteenhet.  

I likhet med Marks and Spencer-målet konstaterade EU-domstolen att direkta 

skatter omfattas av medlemsstaternas kompetensområde, men att medlemsstater-
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na likafullt måste utforma sin skattelagstiftning i enlighet med EU-rätten. Vidare 

anförde domstolen att möjligheten för en koncern med hemvist i Nederländerna 

att bli beskattad som ett enda skattesubjekt utgjorde en förmån för berörda kon-

cerner.
90

  

Domstolen fann därmed – i likhet med målen Marks and Spencer och Oy AA – 

att den nederländska skattelagstiftningen utgjorde en inskränkning av etable-

ringsfriheten, men att inskränkningen kunde rättfärdigas med hänvisning till be-

hovet av att upprätthålla fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemssta-

terna.
91

 Precis som vid domstolens resonemang i Marks and Spencer fick in-

skränkningen emellertid inte vara mer långtgående än vad som var nödvändigt 

för att uppnå målet med lagstiftningen.
92

 

EU-domstolens proportionalitetsbedömning i målet är intressant ur flera aspekter. 

X Holding och EU-kommissionen var nämligen av uppfattningen att vid bildande 

av en skattemässig enhet inom landet skulle dotterbolag med hemvist i landet 

skattemässigt likställas med fasta driftställen. Således menade de att dotterbolag i 

utlandet skulle behandlas på samma sätt som utländska fasta driftställen.
93

 Dom-

stolen konstaterade emellertid att utländska fasta driftsställen och utländska dot-

terbolag inte befann sig i objektivt jämförbara situationer angående fördelningen 

av beskattningsrätten, eftersom det fasta driftstället enligt skatteavtal skulle bes-

kattas i moderbolagets hemviststat. Domstolen avfärdade därmed möjligheten att 

jämställa det utländska dotterbolaget med ett fast driftställe i ett annat land. Den 

nederländska lagstiftningen ansågs av EU-domstolen därför vara proportionerlig. 

Det sistnämnda eftersom om moderbolag skulle ha möjlighet att bilda en skatte-

mässig enhet med ett utländskt dotterbolag skulle det riskera leda till att bolagen 

fritt skulle kunna välja var de vill beskatta en vinst.
94
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3.1.5 C-18/11 Philips Electronics 

Philips Electronics-målet
95

 avsåg begäran om förhandsavgörande. Begäran hade 

framställts av engelsk domstol angående tillämpning av brittisk lagstiftning om 

koncernavdrag som medges vissa bolag i en koncern. Ett brittiskt bolag hade yr-

kat om minskat beskattningsunderlag med förluster hänförliga till fast driftställe i 

Storbritannien, tillhörande koncernens holländska moderbolag.
96

 Det brittiska 

bolaget och det fasta driftstället i Storbritannien hade således en och samma 

ägare. 

De brittiska skattemyndigheterna hade beslutat avslå det brittiska bolagets av-

dragsyrkande med motiveringen att förlusterna i det brittiska bolaget i princip 

även kunde beaktas vid den nederländska beskattningen av moderbolaget.
97

 

Skattemyndighetens beslut var helt i linje med de brittiska koncernavdragsregler-

na, vilka begränsas när det överförande företaget är en utländsk person och då 

förlusten i fråga – till någon del – får beaktas vid beskattningen av inkomster ut-

anför Storbritannien.
98

 Fråga EU-domstolen hade att ta ställning till var om de 

brittiska reglerna var förenliga med etableringsfriheten.
99

  

EU-domstolen började med att konstatera att det inte föreligger någon generell 

skyldighet för medlemsstater att införa en obegränsad möjlighet till gränsöver-

skridande resultatutjämning. Däremot föreligger skyldighet att – för de fall en 

medlemsstat väljer att införa regler om gränsöverskridande resultatutjämning – 

utforma regelverket på sätt som är förenligt med etableringsfriheten.
100

 

EU-domstolen fortsätter därmed med att konstatera att de brittiska reglerna be-

handlar de etableringsformerna dotterbolag och fast driftställe olika. Möjlighet-

erna till koncernavdrag villkorades nämligen vid överföring av underskott från 

fast driftställe. En motsvarande begränsning vid överföring från dotterbolag be-

läget i samma medlemsstat fanns inte. Sistnämnda olikbehandling riskerade göra 
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det mindre attraktivt för utländska bolag att etablera sig i Storbritannien genom 

fast driftställe. De brittiska reglerna ansågs därför begränsa den fördragsstadgade 

friheten att välja lämplig juridisk form för att bedriva gränsöverskridande verk-

samhet.
101

 Resonemanget om att regleringen inte kunde anses hindrande eftersom 

situationen för ett utländskt bolag med ett fast driftställe i en annan stat inte var 

objektivt jämförbar med situationen för ett bolag med säte i värdstaten avfärda-

des helt av domstolen.
102

 

Med anledning av det ovanstående fann domstolen att den brittiska regleringen 

försvårade möjligheten till resultatutjämning avseende inhemska förluster i fasta 

driftställen jämfört med i värdstaten etablerade dotterbolag. Därmed inskränktes 

etableringsfriheten på ett sätt som inte var förenligt med FEUF.
103

 

3.1.6 C-123/11 A Oy 

I fråga om möjligheterna till gränsöverskridande resultatutjämning är det lämp-

ligt att även beröra det nyligen avdömda målet A Oy.  Målet avsåg ett finskt bo-

lag med ett helägt svenskt dotterbolag. Under de senaste sex åren hade det 

svenska dotterbolaget redovisat förlust.
104

 Dotterbolaget valde därför att upphöra 

med sin verksamhet. Som en naturlig följd av detta önskade det finska moderbo-

laget genomföra en fusion med det svenska dotterbolaget.
105

 Fråga var om de 

svenska underskotten kunde användas i Finland av det finska moderbolaget. I 

princip gav EU-domstolen ett jakande svar på sistnämnda frågeställning, under 

förutsättning att det svenska dotterbolaget uttömt alla möjligheter att utnyttja un-

derskotten i Sverige.
106

 

Ur resultatutjämningshänseende är A Oy-målet intressant. Sedan avgörandet i 

Marks & Spencer har utgångspunkten varit att underskott från en medlemsstat 

inte får användas i en annan medlemsstat i annat än i vissa undantagsfall och då 
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enbart med stöd av EU-rätten. A Oy-målet bekräftar därmed att de principer som 

slogs fast i Marks & Spencer även gäller vid gränsöverskridande fusioner. 

3.1.7 Jämförelseanalys av EU-domstolens praxis 

De två målen Marks & Spencer och Oy AA skiljer sig påtagligt från varandra. 

Målet Marks & Spencer gäller gränsöverskridande resultatutjämning genom 

överföring av förluster medan Oy AA-målet avser en motsvarande transaktion 

beträffande koncerninterna vinster. Dessutom rör Marks & Spencer frågan om 

förluster i utländska dotterbolag kunde kvittas mot vinster i ett inhemskt moder-

bolag medan Oy AA avser möjligheterna till att kvitta vinster i ett inhemskt dot-

terbolag mot förluster i ett utländskt moderbolag. En annan viktig skillnad målen 

emellan är att Marks & Spencer gäller avdrag för slutlig förlust, något som över-

huvudtaget inte diskuteras i Oy AA. 

Efter Oy AA ifrågasattes om avgörandet i Marks & Spencer och det i målet an-

givna undantaget för slutliga förluster var överspelat. Av den svenska regering-

ens budgetproposition för 2008 framgår att den svenska regeringen var av just 

denna uppfattning. Det sistnämnda mot bakgrund av att de finska reglerna om 

koncernbidrag närmast är identiska med de svenska reglerna. Det kom emellertid 

att visa sig att den svenska regeringen haft fel i sin bedömning av Marks & 

Spencer-domens giltighet. Den 11 mars 2009 fastslog nämligen Högsta förvalt-

ningsdomstolen,
107

 i ett antal vägledande domar,
108

 att Marks & Spencer alltjämt 

gäller och att de svenska koncernbidragsreglerna i vissa fall strider mot EU-

rätten. 

Att frågan om slutliga förluster inte behandlades i Oy AA-målet får emellertid 

anses vara helt i sin ordning. Slutliga förluster hörde inte till saken i Oy AA-

målet varför EU-domstolen saknade anledning att ta ställning till denna fråga.  

Avgörandena i målen Philips Electronics och A Oy bringar ytterligare klarhet i 

och med att de bekräftar de principer som följer av Marks & Spencer. Rättsut-
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vecklingen på området kan dock svårligen anses tillfredsställande. Avsaknad av 

ett strukturerat förhållningssätt avseende möjligheterna till gränsöverskridande 

resultatutjämning gör det svårt för den skatteskyldige att förutse vilka rättigheter 

och skyldigheter denne har på området. En bristande förutsebarhet är knappast 

gynnsam för EU:s ekonomiska integrationssträvanden. Förevarande fem rättsfall 

synliggör därmed på ett tillfredsställande sätt de problem som råder inom EU för 

koncerner som önskar göra gränsöverskridande resultatutjämning.  

Som en naturlig fortsättning av ovanstående rättsfallsanalys kommer nationell 

lagstiftning som möjliggör gränsöverskridande resultatutjämning i det följande 

diskuteras. Med nationell lagstiftning avses svenska resultatutjämningsregler. Att 

den nationella lagstiftningen är av intresse för uppsatsens syfte har sin förklaring 

dels i att de nationella bestämmelserna på det gränsöverskridande resultatut-

jämningsområdet till stora delar utgör en kodifiering av praxis från EU-

domstolen, dels eftersom de nationella reglerna synliggör de hinder och problem 

som förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas avser undanröja. 

Nedanstående avsnitt illustrerar därmed den komplexitet som genomsyrar det 

gränsöverskridande resultatutjämningsområdet och ger därmed läsaren en än 

djupare förståelse för varför en gemensam konsoliderad bolagsskattebas bedöms 

vara en för unionssamarbetet viktig åtgärd. 

3.2 Gränsöverskridande resultatutjämning enligt svensk rätt 

3.2.1 Bakgrund till de svenska resultatutjämningsreglerna 

Koncerner utgör inte enskilda skattesubjekt i Sverige. Enligt svensk skattelag-

stiftning behandlas varje bolag för sig, och det alldeles oavsett om bolaget utgör 

ett fristående bolag eller ingår i en koncern. I syfte att uppnå skatteneutralitet 

mellan att bedriva verksamhet i ett enskilt bolag och att bedriva verksamheten i 

flera koncernbolag finns det emellertid regler som, givet vissa förutsättningar, 

medger att inkomster vid den skattemässiga resultatberäkningen förs över från ett 

koncernbolag till ett annat. 
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Sedan år 1965 har Sverige haft skatteregler vars syfte är att möjliggöra resultatut-

jämning inom koncerner i form av så kallade öppna koncernbidrag.
109

 Den 1 juli 

2010 förändrades emellertid de svenska resultatutjämningsreglerna. Bakgrunden 

till förändringen var ett antal avgöranden beträffande gränsöverskridande resul-

tatutjämning. I ifrågavarande avgöranden kom Högsta förvaltningsdomstolen 

fram till att de svenska koncernbidragsreglerna i 35 kap. inkomstskattelagen 

(1999:1229) stod i strid med etableringsfriheten och de principer som EU-

domstolen fastslagit i Marks & Spencer.
110

 Koncernbidragsreglerna har dock 

kompletterats med nya regler som möjliggör gränsöverskridande resultatutjäm-

ning i vissa fall, de så kallade koncernavdragsreglerna i 35a kap. inkomstskatte-

lagen (IL). 

Svensk skattelagstiftning ger därmed koncerner möjlighet till två huvudtyper av 

resultatutjämning; koncernbidrag och koncernavdrag. Koncernbidragsreglerna 

kan tillämpas på såväl löpande som slutliga förluster
111

 medan koncernavdrags-

reglerna endast kan tillämpas på slutliga förluster.
112 

Notera emellertid att kon-

cernbidragsreglerna möjliggör resultatutjämning oavsett om ett bolag har gjort 

förlust eller inte. Något krav på att ett bolag ska ha gjort förlust för att resultatut-

jämning ska vara möjligt finns nämligen inte i 35 kap. IL. 

3.2.2 Koncernbidragsreglerna 

3.2.2.1 Allmänna krav 

Resultatutjämning mellan koncernbolag kan ske förutsatt att vissa i 35 kap. IL 

angivna förutsättningar är uppfyllda. I 35 kap. 2 § IL stadgas att ett moderbolag – 

enligt koncernbidragsreglerna – är ett svenskt bolag som äger mer än 90 procent 

av aktierna i ett dotterbolag. Bidrag får ges mellan moderbolag och dotterbolag (i 

båda riktningar) och mellan systerbolag. Förutsatt att bidraget uppfyller kraven i 

35 kap. IL får bidraget dras av hos givaren och tas upp hos mottagaren. Koncern-

bidrag till bolag hemmahörande i andra länder är inte möjligt. 
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Vad gäller möjligheten till gränsöverskridande koncernbidrag är det endast möj-

ligt i ett begränsat antal fall. Av 35 kap. 2a § IL framgår att utländska bolag 

hemmahörande inom EES ska behandlas som svenska bolag endast om bolagen 

är skattskyldiga i Sverige för den del av näringsverksamheten som bidraget hän-

förs till. Vidare krävs även att såväl givaren som mottagaren öppet redovisar bi-

draget under samma beskattningsår.
113

 Sistnämnda krav har till syfte att förhindra 

att beskattningen av koncernens vinster, genom koncernbidrag, skjuts på framti-

den.
114

 

Notera även att flertalet av de dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med 

andra länder dessutom innehåller så kallade icke-diskrimineringsklausuler vilka 

föreskriver att ett bolag verksamt i Sverige som ägs av ett moderbolag i den 

andra fördragsslutande staten inte ska behandlas sämre än om bolaget varit ägt av 

ett svenskt moderbolag.
115

 Det har således varit möjligt att, i vissa fall, skicka 

koncernbidrag med avdragsrätt inom bolag i Sverige trots utländskt ägarskap 

även före införandet av 35 kap. 2a § IL.
116

 

3.2.2.2 Helägt under hela beskattningsåret 

För att koncernbidrag ska vara möjligt krävs att dotterbolaget varit helägt under 

hela beskattningsåret för såväl givare som mottagare, eller åtminstone sedan bo-

laget började bedriva verksamhet av något slag.
117

 Kravet har till syfte att för-

hindra obehörig förlustutjämning.
118

 Kravet på att dotterbolaget ska vara helägt 

under hela beskattningsåret innebär således att ett karensår uppstår när ett bolag 

inträder i en koncern. Under sistnämnda karensår kan bolaget varken ge eller få 

koncernbidrag, varför kvittning mellan koncerninterna resultat och resultat som 

genererats i verksamhet utanför koncernen förhindras. 

                                              
113

 35 kap. 3 § 2 p IL. 
114

 Se prop. 1965:126, s 66 och prop. 2010/11:165, s 1248. 
115

 Se Art 24 i OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. 
116

 Se t ex RÅ 1993 ref 91 I och RÅ 1993 not 677. 
117

 35 kap. 3 § 3 p IL. 
118

 Jfr prop. 1965:26 s 52, 66, 71 och 73. 
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3.2.3 Koncernavdragsreglerna 

3.2.3.1 En anpassning till EU-rätten 

Reglerna om koncernavdrag i 35a kap. IL har till syfte att reglera möjligheterna 

för ett svenskt moderföretag att göra avdrag för slutliga förluster hos ett helägt 

utländskt dotterföretag. Koncernavdragsreglerna kom till som en direkt följd av 

att koncernbidragsreglerna i 35 kap. IL ansågs strida mot EU-rätten.
119

 

I huvudsak utgör de svenska reglerna om koncernavdrag en kodifiering av tio 

rättsfall som år 2009 avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen. Koncernav-

dragsreglerna i 35a kap. IL är till sin utformning tämligen begränsade, vilket 

även varit lagstiftarens avsikt. I propositionen står att läsa att utgångspunkt i reg-

lerna har varit att inte tillåta mer än vad som är nödvändigt till följd av Högsta 

förvaltningsdomstolens domar.
120

 Den svenska anpassningen till EU-rätten, som 

införandet av koncernavdragsreglerna innebär, kan därmed sägas ske utifrån 

Högsta förvaltningsdomstolens tolkning av EU-rätten.  

Reglerna om koncernavdrag är begränsade så till vida att de endast möjliggör 

gränsöverskridande resultatutjämning i vissa fall. Enligt koncernavdragsreglerna 

i 35a kap IL medges avdrag endast när det sker till ett helägt dotterbolag, vilket 

innebär att avdrag inte är möjligt till indirekt ägda dotterbolag. Detta eftersom 

avdrag till indirekt ägda dotterbolag inte över huvud taget diskuterats i Högsta 

förvaltningsdomstolens avgöranden.
121

  

Intressant är att Marks & Spencer-målet, vilken koncernavdragsreglerna till viss 

del grundar sig på, faktiskt avser en situation beträffande förluster i indirekt ägda 

dotterbolag. Att så är fallet framgår inte av själva domen, men likväl av general-

advokatens yttranden.
122

 Moderbolaget Marks & Spencer plc hade nämligen sin 

hemvist i Storbritannien och ägde via ett holdingbolag i Nederländerna dotterfö-

                                              
119

 Se prop. 2009/10:194. 
120

 Prop. 2009/10:194, s 21. 
121

 Prop. 2009/10:194, s 21f. 
122

 Se p 8 i generaladvokat Luís Miguel Poiares Pessoa Maduros förslag till avgörande av den  

7 april 2005. 
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retag i Tyskland, Belgien och Frankrike.
123

 Den svenska lagstiftaren förefaller 

närmast bortsett från de faktiska förhållandena i Marks & Spencer vid sin ut-

formning av koncernavdragsreglerna i 35a kap. IL. Om det sistnämnda är ett ak-

tivt val från lagstiftarens sida framgår inte av koncernavdragsreglernas förarbe-

ten. 

3.2.3.2 Kravet på slutlig förlust 

Koncernavdragsreglerna i 35a kap. IL ger möjlighet till avdrag för slutliga förlus-

ter i utländska dotterbolag. Vad som utgör en slutlig förlust framgår av 35a kap. 

6 § IL. En förlust är slutlig om (1) den inte utnyttjats och inte kan komma att ut-

nyttjas av dotterbolaget eller av någon annan i den stat där dotterbolaget har sin 

hemvist och (2) skälet till att den inte kan utnyttjas av dotterbolaget inte är att det 

saknas en rättslig möjlighet till detta eller att denna möjlighet är begränsad i ti-

den. 

Bestämmelsens första punkt har sin grund i EU-domstolens uttalanden i Marks & 

Spencer.
124

 Den andra punkten har sin grund i ett av Högsta förvaltningsdomsto-

lens avgöranden från 2009.
125

 I förarbetena till 35a kap. IL används carry-

forwardregler med tidsbegränsning som exempel på hur de två villkoren i 35a:6 

IL fungerar.
126

 Yrkas t.ex. avdrag för förluster från ett tidigare år i dotterbolaget 

som flyttas fram genom carry-forwardregler innebär det en rättslig möjlighet att 

enligt andra punkten att utnyttja förlusten och utgör därmed en slutlig förlust så 

länge förlusten inte faktiskt kan utnyttjas enligt den första punkten. Är carry for-

ward-reglerna emellertid tidsbegränsade och avdrag yrkas när förlusterna från 

tidigare år i dotterbolaget inte längre omfattas av reglerna om carry forward finns 

det inte heller någon rättslig möjlighet att utnyttja förlusterna. Förlusten utgör då 

inte en slutlig förlust enligt definitionen i 35a:6 IL.
127

 

                                              
123

 Se First-Tier Tribunal Tax (former Special Commissioner) decision on April 2nd 2009 (Marks and 

Spencer plc and The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [Corporation Tax], deci-

sion number TC00005. 
124

 C-446/03. Marks & Spencer, p 55. 
125

 RÅ 2009 ref 14. 
126

 Prop. 2009/10:194, s 26f. 
127

 Prop. 2009/10:194, s 26f. 
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3.2.3.3 Kravet på likvidation & avslutad rörelse 

För att ett svenskt moderbolag ska få göra avdrag för slutliga förluster i ett helägt 

utländskt dotterbolag måste vissa ytterligare förutsättningar vara uppfyllda. Med 

svenskt moderbolag avses ett bolag som äger mer än 90 procent av andelarna i ett 

utländskt dotterbolag.
128

 Med helägt dotterbolag avses ett dotterbolag som ägs 

direkt av moderbolaget och utgör ett utländskt bolag motsvarande ett svenskt 

aktiebolag eller en ekonomisk förening och har sin hemvist i en stat inom EES.
129

 

För att koncernavdrag över huvud taget ska bli aktuellt måste det utländska dot-

terbolaget försatts i likvidation och likvidationen ska vara avslutad. Vad som av-

ses med likvidation i lagens mening framgår inte. Istället får hänvisas till de all-

männa definitionerna i den svenska skattelagstiftningen som stadgar att om inget 

annat anges så gäller uttryck även för motsvarande utländska företeelser.
130

 En 

ytterligare förutsättning för att koncernavdrag ska vara möjligt är att det inte 

finns företag i intressegemenskap med moderbolaget som vid likvidationens av-

slutande bedriver rörelse i den stat i vilket dotterbolaget haft sin hemvist.
131

 

Regeln i 35a kap. 5 § 5 p IL som stadgar att kvarvarande rörelse i dotterbolagets 

hemviststat utesluter koncernavdrag är kanske den mest kritiserade begränsning-

en i koncernavdragsreglerna.
132

 Kritikerna menar att kravet gör det mycket svårt 

att i praktiken få göra avdrag för slutliga förluster.
133

 Alternativen för de koncer-

ner som har flera dotterbolag i en medlemsstat blir då att antingen helt dra sig ur 

en marknad eller att inte kunna utnyttja förlusten över huvud taget.
134

  

3.2.3.4 Avdragets storlek 

Koncernavdragets storlek ska beräknas enligt de kriterier som stadgas i 35a kap. 

7–11 §§ IL. Ett koncernavdrag får till exempel inte överstiga förlusten hos dot-

terbolaget vid utgången av det sista hela beskattningsåret före det att likvidation-

                                              
128

 35a kap. 2 § 1 st IL. 
129

 35a kap. 2 § 2 st IL. 
130

 2 kap. 2 § IL. 
131

 35a kap. 5 § 5 p IL. 
132

 Prop. 2009/10:194, s 27.  
133

 Se t ex Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitets remissyttrande, s 4 och Sveriges advokat-

samfunds yttrande, s 2. 
134

 Prop. 2009/10:194, s. 28. 



39 

 

en avslutats.
135

 Inte heller får avdraget överstiga ett positivt resultat hos moderbo-

laget före avdraget.  Förlustens storlek beräknas enligt såväl svenska som ut-

ländska regler och vid två olika tidpunkter, vid årsskiftet före likvidationen och 

efter det att likvidationen avslutats. Det innebär att förlusten beräknas till inte 

mindre än fyra olika belopp, där det lägsta beloppet sedan kommer ligga till 

grund för koncernavdraget.
136

 

3.2.4 Analys av de svenska resultatutjämningsreglerna 

Koncernbidrags- och koncernavdragsreglerna har till syfte att förhindra att en 

koncerns skattebelastning ska vara större än den hade varit om verksamheten be-

drivits i ett enskilt företag.
137

 Det sistnämnda bör rimligen innebära att företag 

ska beskattas på ett likvärdigt sätt. Så är emellertid inte fallet för gränsöverskri-

dande koncerner. 

Dagens koncernbidragsregler kan med fog ifrågasättas. Kravet att mottagaren ska 

vara skattskyldig i Sverige för den del av näringsverksamheten som bidraget hän-

förs till utgör ett skattehinder. Att gränsöverskridande koncerner inte kan täcka 

löpande förluster i ett utländskt dotterbolag torde påverka företags val vid etable-

ring inom unionen. Det står dessutom i strid med syftet med de svenska koncern-

bidragsreglerna, det vill säga att skattebelastningen för en koncern inte ska bli 

större än den skulle ha varit om verksamheten bedrivits av ett enda företag.
138

  

Beträffande koncernavdragsreglerna i 35a kap. IL är de snävt utformade. Det är 

endast i ett begränsat antal fall som koncerner har rätt till gränsöverskridande 

resultatutjämning i svensk rätt. Koncernavdragsreglerna har därför gett upphov 

till ett flertal frågor. Bland annat har ett flertal remissinstanser varit kritiska till 

att avdrag endast medges till direkt helägda dotterbolag.
139

 Att koncernavdrag 

endast medges till direkt helägda dotterbolag innebär nämligen att koncerner med 

mellanliggande bolag, som uppfyller alla andra förutsättningar för avdragsrätt, 

fråntas denna möjlighet på rent koncernstrukturella grunder. Att den svenska lag-

                                              
135

 35a kap. 7 § 1 st IL. 
136

 35a kap. 7 § 1 st 1 p IL. 
137

 Prop. 2009/10:194, s 8. 
138

 Prop. 2009/10:194, s 8. 
139

 Prop. 2009/10:194, s 21f. 
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stiftaren valt att utforma koncernavdragsreglerna på förevarande vis har sin bak-

grund i att inga Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden berörde en situation 

med mellanliggande bolag inom en koncern, varför Högsta förvaltningsdomsto-

len saknade anledning att ta ställning i just denna fråga. Likafullt finns anledning 

att ifrågasätta om kravet på att bolaget ska vara direkt helägt för att koncernav-

drag ska vara möjligt är förenligt med EU-rätten. 

Det finns även anledning att ifrågasätta kravet på slutlig förlust. Att en förlust är 

slutlig kan vara svårt att bevisa. Svårigheten har delvis sin grund i kravets omfat-

tande natur. Inte bara måste det utländska dotterbolaget ha uttömt alla de möjlig-

heter som ges för att beakta förlusten i hemviststaten, dotterbolaget måste även 

förmå bevisa att det inte finns några som helst möjligheter att beakta förlusten i 

framtiden för vare sig bolaget eller för någon utomstående.  

Det framgår därmed med all tydlighet att de svenska koncernbidrags- och kon-

cernavdragsreglerna utformats så att de endast når upp till den miniminivå som 

följer av EU-domstolens praxis, om ens det. Endast i ett fåtal fall är gränsöver-

skridande resultatutjämning möjligt enligt svensk rätt. Det får till följd att flerta-

let gränsöverskridande koncerner riskerar få en högre skattebelastning i Sverige 

än vad motsvarande inhemska koncerner får.  

De svenska reglerna om gränsöverskridande resultatutjämning illustrerar därmed 

på ett tillfredsställande sätt några av de problem som i dag finns inom EU på det 

gränsöverskridande resultatutjämningsområdet. 

3.3 Sammanfattning 

I fråga om gränsöverskridande resultatutjämning finns det ett antal fall där EU-

domstolen sökt avgöra vad som gäller vid gränsöverskridande koncernintern re-

sultatutjämning. Det kanske viktigaste – och mest debatterade – målet är Marks 

& Spencer. Det har ifrågasatts om inte avgörandet i Marks & Spencer varit över-

spelat. Att avgörandet i målet skulle vara överspelat har emellertid visat sig fel-

aktigt i och med avgörandena i Philips Electronics och i A Oy där de principer 

som domstolen slog fast i Marks & Spencer åter bekräftats.  
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Rättsutvecklingen på området är emellertid långt ifrån tillfredsställande. Avsak-

naden av ett strukturerat förhållningssätt avseende möjligheterna till gränsöver-

skridande resultatutjämning ger upphov till ett komplext system där förutsebar-

heten brister. En bidragande faktor till systemets komplexitet är att reglerna på 

det gränsöverskridande resultatutjämningsområdet närmast är att likna vid ett 

juridiskt lapptäcke. EU-domstolen söker lösa problemen på området med riktade 

åtgärder i form av praxis varefter de nationella lagstiftarna kodifierar domstolens 

praxis i nationell lag. De svenska resultatutjämningsreglerna kan därmed sägas 

utgöra ett typexempel på de problem som finns inom EU i dag. 
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4 Förslag till gemensam bolagsskattebas 

4.1 Allmänt om förslagets bakgrund 

EU har under lång tid sökt lösa de problem som finns på den inre marknaden av-

seende direkt beskattning. En rad riktade åtgärder har förverkligats genom praxis. 

Jämte riktade åtgärder har även kommissionen arbetat med en långsiktig lösning 

där bolag ska ges möjlighet att använda sig av en gemensam bolagsskattebas för 

hela unionen. Den 16 mars 2011 presenterade kommissionen slutligen ett förslag 

till direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.  

Kommissionen och EU-parlamentet har länge ansett att en gemensam konsolide-

rad bolagsskattebas inledningsvis bör vara frivillig för företag.
140

 Detta dels där-

för att det primära målet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas är att 

förbättra den inre marknadens funktionssätt, dels därför att alla företag inte be-

driver verksamhet i fler än en medlemsstat. För företag som inte bedriver gränsö-

verskridande näringsverksamhet saknas det egentliga behov att ändra skatteba-

sen. Dessutom har såväl kommissionen som EU-parlamentet varit av uppfatt-

ningen att en frivillig gemensam konsoliderad bolagsskattebas med större sanno-

likhet kan få näringslivets och medlemsstaternas stöd jämfört med en obligato-

risk motsvarighet.
141

 En mer ingående redogörelse av de olika policyalternativ
142

 

som diskuterats av kommissionen i utredningsarbetet, samt analys av varför just 

alternativet om en frivillig gemensam konsoliderad bolagsskattebas är att föredra 

framför andra policyalternativ, presenteras i avsnitt 4.5.4. 

Oaktat det ovanstående bör följande uppmärksammas. Den 19 april 2012 presen-

terade EU-parlamentet sin position beträffande förslaget till direktiv om en ge-

mensam konsoliderad bolagsskattebas.
143

 I motsats till kommissionen anser EU-

                                              
140

 KOM(2006) 157, p 3.4. 
141

 KOM(2006) 157, p 3.4 och SEK(2011) 316 slutlig. 
142

 De fyra policyalternativen som diskuterats är; (1) en frivillig gemensam bolagsskattebas, (2) en obliga-

torisk gemensam bolagsskattebas, (3) en frivillig gemensam konsoliderad bolagsskattebas och (4) en 

obligatorisk konsoliderad bolagsskattebas. 
143

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 april 2012 om förslaget till rådets direktiv om en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas. 
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parlamentet numera att systemet ska bli obligatoriskt för företag inom EU.
144

 Par-

lamentet förordar därmed ett system som går längre än ursprungsförslaget. Enligt 

parlamentet ska samtliga företag i EU – med undantag för små och medelstora 

företag – tvingas gå över till en ny metod för att beräkna skattebasen, och det 

alldeles oavsett om företaget bedriver gränsöverskridande näringsverksamhet 

eller inte.
145

 Att parlamentet väljer att förorda ett obligatoriskt system torde ha 

sin bakgrund i att ett obligatoriskt system bedöms kunna undanröja delar av den 

komplexitet som två parallella system riskerar innebära. 

EU-parlamentets nya inställning är intressant och det finns all anledning att stu-

dera de verkningar det nya direktivförslaget skulle få för EU:s medlemsstater. Av 

pedagogiska skäl är det emellertid lämpligt att kort redogöra för kommissionens 

ursprungsförslag för att sedan presentera EU-parlamentets position med tillhö-

rande ändringar. Först därefter kommer övriga policyalternativ, liksom andra al-

ternativa metoder för gränsöverskridande resultatutjämning, diskuteras.  

Även de rådgivande kommittéernas yttranden över förslaget behandlas.
146

 Kom-

mittéernas yttranden har till syfte att nyansera och belysa den diskussion som 

förts vid förslagets utarbetande. Kommittéernas yttranden är enbart av en rådgi-

vande natur.
147

 

4.2 Kommissionens direktivförslag 

4.2.1 Frivillig gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

Syftet med en frivillig gemensam konsoliderad bolagsskattebas inom EU är att 

undanröja de skattehinder som finns på den inre marknaden.
148

 Kommissionens 

direktivförslag vänder sig till bolag etablerade enligt en medlemsstats nationella 

lagstiftning och som omfattas av medlemsstatens bolagsskatt.
149

 Särskiljande för 

direktivet är att det ska vara valfritt för bolagen att tillträda direktivets rättsregler. 

                                              
144

 Pressmeddelande, Obligatorisk gemensam bolagsskattebas, Plenarsammanträde. 
145

 Pressmeddelande, Obligatorisk gemensam bolagsskattebas, Plenarsammanträde. 
146

 EU har två rådgivande kommittéer, Regionkommittén och Europeisk ekonomiska och sociala kommit-

tén (EESK). I Regionkommittén sitter lokalpolitiker från medlemsländerna. I EESK finns representanter 

för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samt andra intresseorganisationer. 
147

 Artikel 300 FEUF. 
148

 KOM(2011) 121 slutlig, s 4. 
149

 KOM(2011) 121 slutlig, s 16. 
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Det innebär att det är upp till varje enskilt bolag att besluta om de vill tillämpa 

direktivets rättsregler eller inte.
150

 Den gemensamma konsoliderade skattebasen 

ska alltså fungera parallellt vid sidan av nuvarande nationella bestämmelser.
151

 

Den övergripande tanken är att förenkla för bolag som bedriver gränsöverskri-

dande näringsverksamhet genom att ersätta 28 olika bolagsskattesystem med ett 

enda. För de fall ett bolag väljer att tillträda direktivet upphör bolaget att omfat-

tas av nationell lagstiftning på de områden som omfattas av direktivet. Det inne-

bär att en koncern som bedriver gränsöverskridande näringsverksamhet endast 

behöver tillämpa en lagstiftning för hela sin verksamhet inom EU. Inte heller 

behöver koncernen lämna in deklaration i varje enskild medlemsstat i vilken 

koncernen etablerats. Av direktivförslaget följer nämligen att det räcker att lämna 

in en deklaration för koncernens hela verksamhet.
152

 

För de fall en koncern väljer att tillträda direktivet är den bunden av direktivets 

bestämmelser under en inledande femårsperiod. Därefter har koncernen möjlig-

het att förnya sin bundenhet i perioder om tre beskattningsår.
153

 Vidare föreslås 

direktivet ha företräde framför eventuella avtal som tidigare ingåtts mellan två 

eller flera medlemsstater.
154

 

4.2.2 Förutsättningarna för att tillämpa direktivet 

I direktivförslaget stadgas att konsolidering ska göras förutsatt att två villkor är 

uppfyllda. För det första måste moderbolaget kontrollera mer än 50 procent av 

rösterna och äga mer än 75 procent av det egna kapitalet eller ha rätt till mer än 

75 procent av vinsten. Kraven syftar till att garantera att koncernen är ekono-

miskt integrerad.
155

 Vidare måste villkoren uppfyllas under hela beskattningsåret 

och nio månader därefter.
156
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 KOM(2011) 121 slutlig, s 5. 
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 2010/11:FPM96, s 1. 
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 KOM(2011) 121 slutlig, skäl 4 och s 12f. 
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 KOM(2011) 121 slutlig, artikel 105(1). 
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 KOM(2011) 121 slutlig, s 21f. 
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 KOM(2011) 121 slutlig, artikel 54(1). 
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 KOM(2011) 121 slutlig, artikel 58. 
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4.2.3 Fördelningsformeln 

Om ovanstående villkor är uppfyllda måste koncernen konsolidera verksamhet-

ens skattebaser. Vinster och förluster hänförliga till koncernens bolag läggs 

samman. Det innebär att den beskattningsbara inkomsten bygger på den så kal-

lade nettobeskattningsprincipen.
157

 Uppstår ett positivt resultat ska resultatet för-

delas mellan medlemsländerna där koncernen är etablerad. Fördelningen görs i 

enlighet med den fördelningsformel som följer av direktivförslaget.
158

 Vid fast-

ställandet av den andel respektive bolag inom koncernen ska tilldelas tillmäts 

faktorerna försäljning, arbetskraft och tillgångar lika stor vikt.
159

 Delning av skat-

tebasen sker alltså utifrån fördelningen av företagens användande av sistnämnda 

faktorer. 

Fördelningsformeln är endast tillämplig för de fall den konsoliderade skattebasen 

är positiv.
160

 Att så är fallet har sin förklaring i att det vid konsolidering av skat-

tebasen får skattebasen aldrig vara negativ. Istället får förluster som inte kan till-

godoräknas skjutas upp till nästkommande beskattningsår för att kvittas när ett 

positivt resultat väl uppstår (s.k. carry forward).
161

 Någon möjlighet till carry 

back, d.v.s. att kvitta förluster mot vinster från tidigare år, finns inte i förslaget. 

Förslaget innebär likväl relativt generösa avdragsregler. Utgångspunkt är att alla 

kostnader relaterade till försäljning eller kostnader som skapar inkomster eller 

bidrar till att bibehålla inkomster ska vara avdragsgilla.
162

 

4.2.4 Förslagets effekter på medlemsstaternas skatteintäkter 

Enligt kommissionen är det inte möjligt att förutspå vilka effekter en frivillig 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas kommer ha på medlemsstaternas skat-

teintäkter. Effekten bedöms vara beroende av medlemsstaternas politiska val, hur 
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direktivetet implementeras samt vilken skattesats den enskilda medlemsstaten 

väljer att tillämpa.
163

  

Att det bedöms omöjligt att förutspå vilka effekter en frivillig gemensam konso-

liderad bolagsskattebas skulle ha på medlemsstaternas skatteintäkter innebär 

emellertid inte att det saknats anledning att utreda frågan närmre. Av en konse-

kvensanalys utförd av kommissionen framgår att förslaget om en frivillig gemen-

sam konsoliderad bolagsskattebas skulle innebära att vissa medlemsstaters skat-

tebas ökar medan andra medlemsstaters skattebas minskar.
164

 För EU som helhet 

skulle emellertid unionens totala skattebas minska med 2,7 procent.
165

 

Även oberoende studier har gjorts på området.  Revisions- och konsultföretaget 

PwC
166

 har i en studie sökt utreda vilka effekter direktivförslaget skulle ha på 

medlemsstaternas skatteintäkter.
167

 Slutsatsen är att vissa medlemsstater skulle 

gynnas medan andra skulle missgynnas för det fall förslaget röstades igenom.
168

 

Vidare kommer PwC fram till att EU:s totala skatteintäkter skulle öka med 14 

procent. Enligt studien har detta sin förklaring i att skatteintäkterna i lågbeskat-

tade medlemsstater – med tillämpning av förslagets fördelningsformel – skulle 

förflyttas till högbeskattade medlemsstater.
169

 

En annan studie, utförd på tyska gränsöverskridande koncerner, visar att en majo-

ritet av EU:s medlemsstater skulle få en minskad skattebas vid tillämpning av 

direktivförslagets regler. Som helhet skulle medlemsstaternas skattebas minska 

med ungefär 20 procent.
170

 

Ovan anförda studier ska enbart ses som indikationer som visar direktivförslagets 

potentiella effekter på medlemsstaternas skatteintäkter. Några faktiska slutsatser 
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kan inte dras. Däremot kan konstateras att vissa medlemsstater troligen skulle 

gynnas mer av direktivförslagets regler än andra. Vilka dessa medlemsstater är 

kan, av naturliga skäl, inte sägas. 

4.3 De rådgivande organens yttranden 

4.3.1 Kommittéernas allmänna synpunkter 

I det följande ska Regionkommitténs och den Europeiska ekonomiska och soci-

ala kommitténs (EESK) yttranden kort redogöras för. Redogörelsen avser ge 

ökad förståelse för varför EU-parlamentet i sin lagstiftningsresolution föreslår en 

obligatorisk gemensam konsoliderad bolagsskattebas i motsats till ursprungsför-

slagets frivilliga system. 

Inledningsvis kan följande sägas. Både Regionkommittén och EESK utrycker 

stöd för kommissionens förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

eftersom det bedöms utgöra ett viktigt steg för EU:s inre marknad.
171

 Region-

kommittén ifrågasätter emellertid om de valmöjligheter som direktivet föreskri-

ver inte kan leda till extra administration för både företag och skattemyndigheter. 

Vidare anser Regionkommittén att systemet med en gemensam konsoliderad bo-

lagsskattebas bör göras obligatorisk efter en övergångsperiod.
172

  

Även EESK för ett liknande resonemang. Kommittén anser att systemet med en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas bör vara frivilligt i ett inledningsskede 

men att systemet borde bli obligatoriskt på längre sikt eftersom en fortsatt frivil-

lig användning av skattesystemet bedöms kunna orsaka långsiktiga avsevärda 

administrativa bördor för de enskilda medlemsstaterna.
173

 

4.3.2 Kommittéernas särskilda kommentarer 

Det är viktigt att här notera att Regionkommittén i vissa delar är förhållandevis 

kritisk till kommissionens förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskatte-

bas. Bland annat uttrycker Regionkommittén oro för de återverkningar förslaget 

kan få på medlemsstatsnivå. Enligt kommittén skulle förslaget vara negativt för 
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medlemsstaterna vad gäller såväl skatteintäkter som tillväxt och sysselsättning.
174

 

Kommittén ställer sig även frågande till om systemet i sin helhet utgör en förenk-

ling för företagen eller om förslaget snarare utgör en källa till skatteplanering och 

därmed medför ytterligare komplexitet. Det sistnämnda grundar kommittén på 

det faktum att ett frivilligt system gör att företagen tvingas studera systemet i 

detalj och – därutöver – granska de befintliga 28 systemen och regelbundet ut-

värdera sitt beslut att tillämpa den gemensamma bolagsskattebasen eller inte.
175

  

EESK intar en något mer positiv position. Enligt EESK innebär direktivförslaget 

ett stort framsteg för kommissionen. Framförallt anser EESK att en sammanräk-

ning av koncernbolagens vinster och förluster har en betydande roll vid avlägs-

nandet av rådande skattehinder på den inre marknaden. Endast genom en gemen-

sam konsoliderad bolagsskattebas kan gränsöverskridande verksamheter erkän-

nas fullt ut, menar EESK.
176

 

Kommittéernas skilda ståndpunkter blir än tydligare när kommittéerna diskuterar 

det lämpliga i direktivförslagets omfattande natur. EESK anser att en ”stor” lös-

ning är att föredra framför en ”liten” lösning, varför förslaget om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas bör stödjas förbehållslöst.
177

 Regionkommittén, å 

sin sida, undrar om det inte finns andra, mindre komplexa, alternativ till systemet 

med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas för att hantera gränsöverskri-

dande resultatutjämning.
178

 Vidare ifrågasätter Regionkommittén om proportion-

alitetsprincipen verkligen respekteras med tanke på att antalet europeiska kon-

cerner som skulle använda systemet bedöms litet.
179

  

Ovanstående invändningar gentemot direktivförslaget förefaller emellertid vunnit 

försvinnande litet gehör hos EU-parlamentet.  
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4.4 Europaparlamentets lagstiftningsresolution 

4.4.1 Obligatorisk gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

Den 19 april 2012 antog EU-parlamentet sin position i frågan om förslaget till 

direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.
180

 Det bör påpekas att 

EU-parlamentets ändringsförslag enbart är av rådgivande karaktär.
181

 Rådet är 

inte bundet att följa parlamentets förslag, men samråd med EU-parlamentet är 

obligatoriskt eftersom rådet inte får fatta något beslut utan att ha mottagit EU-

parlamentets yttrande.
182

  

Till skillnad från kommissionen anser EU-parlamentet att systemet med en ge-

mensam konsoliderad bolagsskattebas ska bli obligatoriskt för företag inom 

EU.
183

 Parlamentet förordar därmed ett system som är mer långtgående än ur-

sprungsförslaget. Enligt parlamentet ska samtliga företag i EU – med undantag 

för små och medelstora företag – tvingas gå över till en ny metod för att beräkna 

skattebasen, och det alldeles oavsett om företagen bedriver gränsöverskridande 

näringsverksamhet eller inte.
184

 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 april 2012 om förslaget till 

rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas innehåller inte 

mindre än 38 ändringar. De inledningsvis kanske mest framträdande ändringarna 

står att finna i skälen till resolutionen. Det är i huvudsak fyra ändringar som är av 

intresse för uppsatsens syfte. Utöver den kanske viktigaste ändringen, vilken av-

ser skälet som stadgar att direktivet ska vara obligatoriskt för företag inom EU, 

kommer även parlamentets öppning för en harmonisering av skattesatser, en ny 

fördelningsformel samt inrättandet av ett forum för tvister avseende bolagsskat-

tebasen kort redogöras för. 
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4.4.2 Europaparlamentets ändringar 

4.4.2.1 Öppning för harmonisering av medlemsstaternas bolagsskattesatser 

Av lagstiftningsresolutionens skäl 5a framgår att direktivet inte syftar till att 

harmonisera medlemsstaternas bolagsskattesatser men att det bör övervägas om 

en sådan harmonisering kan vara lämplig. Vidare står att läsa att frågan om en 

upplösning av den underliggande spänningen mellan marknadsintegration och 

skattesuveränitet bör ägnas särskild uppmärksamhet. EU-parlamentet förefaller 

därmed vara av uppfattningen att en harmonisering av medlemsstaternas bolags-

skattesatser kan vara en rimlig åtgärd i syfte att sammanjämka den inre mark-

nadens marknadsdimension. 

Det är svårt att tolka skäl 5a i EU-parlamentets lagstiftningsresolution på annat 

sätt än att det öppnar upp för en framtida harmonisering av medlemsstaternas 

bolagsskattesatser. Här bör varningsklockor ringa. Fastställande av skattesatser är 

en nationell angelägenhet, vilket också återkommande poängterats i det utred-

ningsarbete som föregått förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskatte-

bas.
185

 Tidigare utgångspunkt har i det närmsta varit att en sund konkurrens i 

fråga om skattesatser inom EU bör främjas. Olika skattesatser medger nämligen 

en viss grad av skattekonkurrens på den inre marknaden vilket innebär mera öp-

penhet på skatteområdet. Med hjälp av olika skattesatser ges medlemsstaterna 

utrymme att beakta både sina marknaders konkurrenskraft och sitt budgetbehov 

vid fastställandet av skattesats.
186

  

Det är svårt att inte förvånas över skäl 5a i EU-parlamentets lagstiftningsresolut-

ion av den 19 april 2012 om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konso-

liderad bolagsskattebas. Fastställandet av bolagsskattesatser har länge ansetts 

falla inom medlemsstaternas exklusiva behörighet.
187

 En uppfattning som torde 

delas av en majoritet av unionens medlemsstater.  
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4.4.2.2 Ett obligatoriskt system  

Av lagstiftningsresolutionens skäl 8 finner vi pudelns kärna. I kommissionens 

ursprungsförslag anges följande:  

”Eftersom detta system främst är avsett för företag med verksam-

het över gränserna bör det bli ett frivilligt system som existerar vid 

sidan av befintliga nationella bolagsskattesystem.” 

I EU-parlamentets lagstiftningsresolution har skäl 8 emellertid ändrats till föl-

jande: 

”Eftersom detta direktiv främst är avsett att gynna företag med 

verksamhet över gränserna, utan att för den skull utesluta andra fö-

retag, inrättas det som ett frivilligt system till vilket alla berätti-

gade företag kan ansluta sig. Dock ska Europabolag och europe-

iska kooperativa föreningar, som definitionsmässigt är gränsöver-

skridande, anses ha valt att tillämpa detta direktiv senast två år ef-

ter det datum då detta direktiv börjar tillämpas. Alla andra berätti-

gade företag, utom mikroföretag och små och medelstora företag 

enligt definitionen i kommissionens rekommendation 

2003/361/EC 1, bör också tillämpa detta direktiv senast fem år ef-

ter dagen för dess tillämpning. Vid utvärderingen av effekterna av 

en gemensam konsoliderad bolagsskattebas bör kommissionen un-

dersöka huruvida den bör göras obligatorisk även för små och me-

delstora företag.” 

Ändringen i skäl 8 kräver sin förklaring. Vid första påseende kan EU-

parlamentets förslag till direktiv närmast framstå som frivillig och inte alls sär-

skilt obligatorisk eller tvingande. Till sin ordalydelse anges enbart att företag 

kan, och i vissa fall även bör, ansluta sig till direktivet. För att få en djupare för-

ståelse för vad skäl 8 egentligen ger uttryck för måste kommissionens ursprungs-

förslag studeras. I artikel 2 i kommissionens förslag till rådets direktiv ges en 

definition av ”berättigade företag”. Definitionen är viktig eftersom skäl 8 i EU-

parlamentets direktivförslag anger att alla berättigade företag bör tillämpa direk-

tivet om en obligatorisk gemensam konsoliderad bolagsskattebas. 
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Med berättigade företag avses enligt artikel 2 företag som etablerats enligt en 

medlemsstat och som utgör en företagsform i bilaga I samt omfattas av en av de 

bolagsskatter som förtecknas i bilaga II eller av en liknande skatt som införts i ett 

senare skede. Med berättigade företag avses även företag som etablerats enligt ett 

tredjelands lagstiftning, förutsatt att företaget har en form som liknar en av de 

former som förtecknas i bilaga I samt omfattas av en av de bolagsskatter som 

förtecknas i bilaga II. 

För svensk del utgör aktiebolag, försäkringsaktiebolag, ekonomiska föreningar, 

sparbanker och ömsesidiga försäkringsbolag som omfattas av statlig inkomstskatt 

berättigade företag i direktivets mening.
188

 I praktiken innebär det att samtliga 

svenska aktiebolag
189

 som omfattas av statlig inkomstskatt ska tillämpa direktivet 

senast fem år efter dagen för direktivets tillämpning. 

4.4.2.3 Fördelningsformeln 

I kommissionens ursprungsförslag stadgas i skäl 21 att formeln för fördelning av 

den konsoliderade skattebasen bör innefatta tre likvärdigt viktade faktorer (ar-

betskraft, tillgångar och försäljning). I EU-parlamentets direktivförslag har en 

annan fördelning valts. Till skillnad från EU-kommissionen anser EU-

parlamentet att faktorerna arbetskraft och tillgångar bör ha en vikt av 45 procent 

vardera medan försäljningsfaktorn endast bör ha en vikt om 10 procent. Som en 

naturlig följd av detta blir den konsoliderade skattebasen för varje beskattningsår 

annorlunda med EU-parlamentets förslag.
190

 Varför EU-parlamentet valt att 

ändra kommissionens förslag på fördelningsformel framgår inte av lagstiftnings-

resolutionen. En möjlig förklaring är att parlamentet helt enkelt är av den åsikten 

att arbetskraft- och tillgångskomponenterna bör väga tyngre för att på bättre sätt 

reflektera koncernens faktiska inkomstgenerering.  
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4.4.2.4 Forumet för den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen 

En nyhet i Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 april 2012 om 

förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas är 

artikeln om ett forum för den gemensamma bolagsskattebasen. Av artikel 123a i 

EU-parlamentets förslag framgår att kommissionen ska inrätta ett forum där före-

tag och medlemsstater kan ta upp frågor och tvister avseende den gemensamma 

konsoliderade bolagsskattebasen. Enligt artikeln ska forumet ha en vägledande 

roll. 

Hur forumet för den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen ska vara 

sammansatt framgår inte av artikel 123a. Det är tänkbart, kanske till och med 

troligt, att EU-parlamentet tänkt sig en sammansättning som i mångt och mycket 

liknar EU:s gemensamma forum för internprissättning bestående av företrädare 

för näringslivet.
191

 

4.5 Jämförelseanalys av kommissionens & parlamentets förslag 

4.5.1 Allmänna kommentarer 

Att EU-parlamentet förordar ett system som går längre än ursprungsförslaget är 

intressant. Inte minst mot bakgrund av att kommissionen i sin konsekvensanalys 

tydligt redogjort för varför ett frivilligt system är att föredra framför ett obligato-

riskt.
192

 Av konskevensanalysen följer att effekterna på sysselsättningen bedöms 

mer gynnsamma i ett frivilligt system. Dessutom undviker man att samtliga före-

tag i EU tvingas gå över till en ny metod för att beräkna skattebasen när behov 

för en gemensam konsoliderad bolagsskattebas saknas. Det är svårt att inte för-

undras över att EU-parlamentet närmast tycks ignorera det faktum att många fö-

retag inom EU vare sig har behov eller ens efterfrågat ett skattesystem av föreva-

rande slag, varför förslagets proportionalitet möjligen kan ifrågasättas. 

Att EU-parlamentet föreslår ett obligatoriskt system är emellertid inte förvå-

nande. Allt sedan undertecknandet av Romfördraget har EU tagit betydande steg 
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mot en politisk, ekonomisk, finanspolitisk och monetär integration.
193

 En obliga-

torisk gemensam konsoliderad bolagsskattebas utgör ytterligare ett steg i EU:s 

strävanden mot en fördjupad ekonomisk och finanspolitisk integration. Utan en 

större samordning på skatteområdet inom EU riskerar dessa strävanden under-

grävas.  

Att parlamentet förbiser den risken för att ett införande av ett obligatoriskt sy-

stem kan uppfattas som allt för genomgripande, vilket på så sätt kan försvåra in-

förlivandet av förslaget på medlemsstatsnivå, är överraskande. Ett flertal med-

lemsstater, däribland Nederländerna, har gett uttryck för att till och med ett frivil-

ligt system går utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen varför 

förslaget om en frivillig gemensam konsoliderad bolagsskattebas brister i pro-

portionalitet.
194

 

4.5.2 Subsidiaritetsaspekten 

Flera nationella parlament anser att förslaget om en gemensam konsoliderad bo-

lagsskattebas inkräktar på medlemsstaternas behörighetsområde. Det har bland 

annat framförts att förslaget skulle ha negativ påverkan på medlemsstaterna ef-

tersom de därmed inte längre skulle kunna använda företagsbeskattning som 

verktyg för att främja tillväxt och sysselsättning.
195

 Några nationella parlament 

anser dessutom att direktivförslaget går längre än vad som är nödvändigt. Två 

parallella system för företagsbeskattning riskerar leda till onödig byråkrati. 

I sitt svar till de nationella parlamenten framhöll kommissionen att denna del av 

det direkta beskattningsområdet ingår i den delade behörigheten och att artikel 

115 FEUF utgör rättslig grund för åtgärder på detta område.
196

 Kommissionen 

betonade vidare att förslaget inte påverkar medlemsstaternas behörighet att själva 

fastställa skattesatser, vilket även efter direktivet skulle ske enligt nationell lag-
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stiftning.
197

 Notera att denna kritik – liksom kommissionens svar på densamma – 

avser kommissionens förslag om en frivillig gemensam konsoliderad bolagsskat-

tebas. Kritiken är emellertid relevant även vad gäller EU-parlamentets lagstift-

ningsresolution.  

Beträffande subsidiaritetsfrågan bör följande slutligen sägas. I princip bevaras 

medlemsstaternas skattesuveränitet genom en gemensam konsoliderad bolags-

skattebas. Medlemsstaterna kommer även fortsättningsvis kunna fastställa skat-

tenivån på den egna andelen. Det är skattebasen, inte skattesatsen, som harmoni-

seras genom förslaget. Likväl öppnar EU-parlamentets förslag upp för en fram-

tida harmonisering av medlemsstaternas bolagsskattesatser, varför medlemssta-

ternas skattesuveränitet på sikt riskerar urholkas. 

4.5.3 Direktivförslagens fördelar & nackdelar 

4.5.3.1 Minskad komplexitet & ökad förutsebarhet 

Det är otvivelaktigen så att en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle 

innebära att många av de skattehinder som råder på den inre marknaden i dag 

undanröjs. För koncerner som bedriver gränsöverskridande näringsverksamhet 

inom EU innebär förslaget betydande administrativa fördelar. Med en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas skulle gränsöverskridande koncerner endast behöva 

ta hänsyn till ett skattesystem för hela verksamheten inom EU. Dessutom skulle 

det räcka med att koncernbolagen upprättade en enda gemensam deklaration. 

Vad gäller möjligheten till gränsöverskridande resultatutjämning kan följande 

konstateras. Ett införande av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle 

ge koncerner möjlighet att konsolidera sitt resultat inom unionen fullt ut. Med 

anledning av det sistnämnda undanröjs risken för att koncerner beskattas hårdare 

med anledning av att inhemsk förlust inte kan kvittas mot utländsk vinst, och 

vice versa. En gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle dessutom öka för-

utsebarheten på området eftersom systemet möjliggör en automatisk resultatut-

jämning. 
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4.5.3.2 Suveränitet & frivillighet 

Att förslaget inte innebär en harmonisering av medlemsstaternas skattesatser ut-

gör dessutom en betydande fördel. Fastställande av skattesatser är en nationell 

angelägenhet. Det är därför viktigt att förslaget inte leder till en harmonisering av 

skattesatserna i EU. Varje nationellt parlament måste även fortsättningsvis ha rätt 

att fastställa egna skattesatser. Det sistnämnda är viktigt inte minst ur ett budget-

perspektiv. 

Att medlemsstaterna inte gärna riskerar minskat inflöde av skatteintäkter är givet. 

Medlemsstaterna söker inte sällan värna sin suveränitet, varför införandet av ett 

obligatoriskt system löper risken att uppfattas som allt för betungande. Ett frivil-

ligt system torde lättare accepteras av samtliga medlemsstater. Fråga är därmed 

om inte EU-parlamentet gör sig själv en otjänst när de vill göra systemet obliga-

toriskt i hela EU efter en övergångsperiod. Ett frivilligt system kan med fog häv-

das utgöra den mest proportionella lösningen på de problem som systemet avser 

lösa. Företag som inte avser bedriva verksamhet i andra medlemsstater tvingas i 

ett frivilligt system inte bära onödiga administrativa kostnader för att genomföra 

regler som inte ger dem några egentliga fördelar.  

4.5.3.3 Effekter på efterlevnadskostnaderna 

Både alternativet med en frivillig och med en obligatorisk gemensam konsolide-

rad bolagsskattebas torde medföra en inte obetydlig samhällsekonomisk vinst. 

Såväl ett frivilligt som ett obligatoriskt system kan på sikt få stora dynamiska 

effekter genom en minskad kostnad för företag som bedriver verksamhet inom 

flera jurisdiktioner. Det kan i sin tur leda till ökade investeringar över gränserna. 

Eftersom företagen inte längre skulle behöva iaktta olika skatteregler i EU, eller 

hantera mer än en skatteförvaltning, skulle efterlevnadskostnaderna sannolikt 

sänkas. De belägg som lagts fram beträffande sistnämnda påstående är emellertid 

motstridiga.  

I kommissionens konsekvensanalys
198

 anförs som exempel en undersökning ut-

förd av revisionsbyrån Deloitte som visar att efterlevnadskostnaderna för de fall 
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en koncern etablerar ett dotterbolag i en annan medlemsstat kan minska med över 

60 procent.
199

 I en motsvarande undersökning utförd av revisionsbyrån PwC be-

räknas efterlevnadskostnaderna emellertid endast minska med 8 procentenhet-

er.
200

 Samtidigt kommer revisionsbyrån EY
201

 i sina beräkningar fram till att ef-

terlevnadskostnaderna istället kommer att öka till följd av extrakostnader för be-

redning och handläggning av skattedeklarationer.
202

  

Oaktat det ovanstående är EU-parlamentets förslag om en obligatorisk konsolide-

rad bolagsskattebas likväl negativt för de företag som enbart bedriver nationell 

verksamhet. Att företag som enbart verkar nationellt påtvingas ett europeiskt sy-

stem riskerar att leda till betydande – och för företagen onödiga – kostnader. 

4.5.4 Alternativa metoder för gränsöverskridande resultatutjämning 

4.5.4.1 Riktade åtgärder  

En viktig fråga att ta ställning till är om det inte finns andra – mindre ingripande 

– alternativ till systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas för att 

hantera gränsöverskridande resultatutjämning. Frågeställningen är befogad ur 

proportionalitetshänseende. I artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen 

fastställs nämligen att unionens åtgärder till innehåll och form inte får gå utöver 

vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. Åtgärder bör således 

utformas så att förslagets mål uppnås och åtgärden genomförs så effektivt som 

möjligt. 

Riktade åtgärder är en möjlig och genom rättspraxis även delvis tillämpad lös-

ning. En riktad åtgärd är lättare att utforma än ett system för en gemensam kon-

soliderad bolagskattebas. Inte heller kräver en riktad åtgärd en harmonisering av 

vare sig skattesystem eller skattebaser. Dessutom kan en riktad åtgärd, åt-

minstone i teorin, utformas för att genomföras och tillämpas unilateralt, till skill-

nad från en gemensam konsoliderad bolagsskattebas som helt baseras på ett mul-
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tilateralt tillvägagångssätt.
203

 En unilateral metod är emellertid mindre effektiv 

eftersom det leder till sämre samstämmighet än ett multilateralt och samordnat 

angreppssätt.
204

 Inte heller skulle en unilateral metod uppnå de mål som direktiv-

förslaget avser åstadkomma, det vill säga att förenkla för bolag som bedriver 

gränsöverskridande näringsverksamhet genom att ersätta 28 olika bolagsskattesy-

stem med ett enda. 

I det följande kommer alternativa metoder för gränsöverskridande resultatutjäm-

ning att presenteras och diskuteras. Presentationens ändamål är att söka utreda 

om förslagen om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas är den mest pro-

portionerliga åtgärden i syfte att bekämpa de skattehinder som råder på det grän-

söverskridande resultatutjämningsområdet.  

4.5.4.2 Kommissionens konsekvensanalys 

Av kommissionens direktivförslag framgår att kommissionen gjort en detaljerad 

konsekvensanalys innehållande (1) en genomgång av samrådsprocessen, (2) en 

beskrivning av nuvarande problem, (3) en förklaring av åtgärdens mål och (4) en 

jämförelse mellan olika handlingsalternativ för att uppnå angivna mål.
205

  

I sin konsekvensanalys har kommissionen jämfört fyra huvudalternativ med al-

ternativet att inte göra några förändringar alls (alternativ 1). De fyra huvudalter-

nativen kan sammanfattas som följer: 

1) En frivillig gemensam bolagsskattebas: Företag med hemvist i 

EU har enligt alternativet möjlighet att beräkna sin skattebas på 

grundval av gemensamma EU-regler istället för att behöva välja 

ett av de 28 nationella bolagsskattesystemen. Alternativet ger 

ingen möjlighet till konsolidering av de skattepliktiga resultaten 

(alternativ 2). 
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2) En obligatorisk gemensam bolagsskattebas: Alla företag med 

hemvist i EU som uppfyller villkoren måste beräkna sin skattebas 

på grundval av en ett enda för medlemsstaterna gemensamt skat-

tesystem. Systemet skulle ersätta de nuvarande nationella bolags-

skattesystemen. I avsaknad av konsolidering skulle en separat re-

dovisning fortfarande behövas för fördelning av vinster och för-

luster (alternativ 3). 

3) En frivillig gemensam konsoliderad bolagsskattebas: En uppsätt-

ning gemensamma regler för beräkning av en EU-omfattande 

konsoliderad skattebas skulle bli ett alternativ till de nuvarande 

nationella bolagsskattesystemen. Det skattepliktiga resultatet för 

varje koncernföretag (företag med hemvist i EU) skulle slås 

samman till en konsoliderad skattebas och omfördelas enligt en 

formel. Enligt alternativet skulle företag med hemvist i EU ha 

rätt att tillämpa reglerna för en gemensam konsoliderad bolags-

skattebas, förutsatt att de uppfyller kraven för att utgöra en kon-

cern och samtliga berättigade koncernföretag väljer att tillämpa 

de gemensamma reglerna (alternativ 4). Alternativ 4 är det alter-

nativ kommissionen förespråkar i sitt direktivförslag. 

4) En obligatorisk gemensam konsoliderad bolagsskattebas: Före-

tag med hemvist i EU och/eller fasta driftsställen belägna i EU 

som ägs av företag med hemvist utanför EU måste tillämpa reg-

lerna för en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, förutsatt att 

de uppfyller kraven för att utgöra en koncern (alternativ 5). Al-

ternativ 5 är det lösningsalternativ EU-parlamentet föreslår i sin 

lagstiftningsresolution. 

Alternativ 2 och 3, vilka inte ger företag någon möjlighet till konsolidering av de 

skattepliktiga resultaten, löser inte de problem som i dag råder på det gränsöver-

skridande resultatutjämningsområdet. Det saknas därför anledning att diskutera 

de två alternativen närmre. 
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Alternativ 4 och 5 har i uppsatsen redan diskuterats. Likväl finns anledning att 

kort redogöra för varför kommissionen föreslagit ett frivilligt system framför ett 

obligatoriskt. Enligt kommissionen är den frivilliga metoden är att föredra av ett 

antal skäl. De två huvudskäl som tas upp i konsekvensanalysen är (1) att effek-

terna på sysselsättningen väntas bli mer gynnsamma och (2) att man undviker att 

samtliga företag i EU tvingas gå över till en ny metod för att beräkna skattebasen 

(oavsett om de bedriver verksamhet i flera medlemsstater eller inte).  

4.5.4.3 Tre alternativa metoder för gränsöverskridande resultatutjämning 

I kommissionens meddelande ”Skattemässig behandling av förluster i gränsöver-

skridande situationer”
206

 presenterar kommissionen tre alternativa metoder för 

gränsöverskridande resultatutjämning.
207

 Sistnämnda metoder tillhandahåller alla 

en önskad miniminivå på förlustkompensation.  

Det första alternativet (alternativ 1) innebär en möjlighet för företag inom en 

koncern att göra slutlig överföring av förlust och/eller vinst utan återvinning.
208

 I 

syfte att neutralisera effekterna på inkomsterna för den medlemsstat där det före-

tag till vilket förlusten överförs har sin hemvist skulle ett avräkningssystem emel-

lertid behöva införas. 

Det andra alternativet (alternativ 2) är att införa ett system som medger temporär 

förlustöverföring.
209

 Enligt ett sådant system skulle en förlust för ett dotterbolag 

beläget i en annan medlemsstat som dragits av från moderbolagets vinst i efter-

hand återvinnas när väl dotterbolaget går med vinst igen. Metoden har tidigare 

diskuterats inom EU och valdes även i det förslag till direktiv som lades fram år 

1990.
210

  

Ett tredje alternativ (alternativ 3) är att införa ett system med konsoliderad 

vinst.
211

 Enligt detta system beaktas vinster och förluster under ett beskattningsår 

för utvalda eller samtliga koncernföretag för en viss tidsperiod på nivån för mo-
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derbolag. Det sistnämnda innebär att konsoliderade dotterbolag behandlas på 

samma sätt som fasta driftställen. Den skatt dotterbolag betalar i hemviststaten 

krediteras mot den skatt som ska betalas i moderbolagets hemviststat för dotter-

bolagets inkomster.  

Ur resultatutjämningshänseende är det tveksamt om ovanstående alternativ skulle 

uppnå direktivförslagets avsedda resultat. En harmonisering av bolagsskattebasen 

– vilken är en långt mer övergripande åtgärd – torde vara en lämpligare lösning 

för att bekämpa de skattehinder som snedvrider den inre marknaden. Ovanstå-

ende tre alternativ löser nämligen inte de underliggande problem som 28 olika 

nationella bolagsskattesystem faktiskt innebär.
212

 

4.6 Sammanfattning 

Den 16 mars 2011 presenterade kommissionen ett förslag till direktiv om en ge-

mensam konsoliderad bolagsskattebas. Särskiljande för direktivförslaget är att 

det ska vara valfritt för bolagen att tillträda direktivets rättsregler. Övergripande 

tanke är att förenkla för bolag som bedriver gränsöverskridande näringsverksam-

het genom att ersätta 28 olika bolagsskattesystem med ett enda. Den 19 april 

2012 antog EU-parlamentet sin position i frågan om förslaget. I motsats till 

kommissionen anser parlamentet att systemet ska bli obligatoriskt för företag 

inom EU. EU-parlamentet tycks därmed förbise risken för att ett införande av ett 

obligatoriskt system kan uppfattas som allt för betungande vilket kan försvåra ett 

införlivande av förslaget på medlemsstatsnivå. Båda alternativen torde emellertid 

medföra samhällsekonomisk vinst.  

På sikt kan en gemensam konsoliderad bolagsskattebas få stora dynamiska effek-

ter genom en minskad kostnad för företag som bedriver verksamhet inom flera 

jurisdiktioner, vilket i sin tur kan leda till ökade investeringar över gränserna. Av 

de alternativa metoder för gränsöverskridande resultatutjämning som presenterats 

i form av mer eller mindre riktade åtgärder bedöms ingen vara mer lämplig än 

förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. 
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5 Den framtida utvecklingen 

5.1 Allmänna kommentarer 

Rättslaget vid gränsöverskridande resultatutjämning är oklart. Oklarheten har 

dels sin grund i rent EU-politiska frågor, dels i de nationella myndigheternas sätt 

att hantera praxis från EU-domstolen.
213

 Rådande rättsutveckling, där avsaknad 

av klara riktlinjer och egentlig struktur är påtaglig, leder till rättsosäkerhet på re-

sultatutjämningsområdet. En gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle på 

ett tillfredsställande sätt undanröja sistnämnda problematik. Mot bakgrund av att 

EU-domstolen sedan länge fastställt att diskriminerande skatteregler inte är för-

enliga med de grundläggande fri- och rättigheterna är det rimligt att anse att en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas är ett logiskt nästa steg i utvecklingen 

av EU:s inre marknad. 

5.2 Suveränitet mot fri rörlighet 

5.2.1 Intressekonflikten 

Möjligheterna till gränsöverskridande resultatutjämning har visat sig vara ett av 

de större problemen att lösa inom unionssamarbetet. Svårigheten har dels sin för-

klaring i skatteområdets många politiska inslag, dels i det faktum att en föränd-

ring på området kräver enhällighet i ministerrådet enligt artikel 115 FEUF. Det är 

genom skatterna medlemsstaterna får sin finansiering, varför förslag på en har-

monisering av skatteområdet inte sällan möts av skepticism.  

Följande avsnitt har till syfte att dels redogöra för de olika perspektiv som kan 

anläggas på förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, dels att – 

utifrån förstnämnda redogörelse – söka utröna förslagets faktiska framtid i EU. 

De perspektiv som här kommer att presenteras är ett EU-perspektiv, ett med-

lemsstatsperspektiv och ett svenskt perspektiv. Att förslaget behandlas ur ett 

svenskt perspektiv har sin grund i att det svenska perspektivet på ett tillfredsstäl-

lande sätt illustrerar de faktiska skillnader en gemensam konsoliderad bolagsskat-

tebas skulle innebära för den enskilda medlemsstaten. De två sistnämnda per-
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spektiven kompletterar på så vis vandra genom att anlägga såväl ett allmänt som 

ett fallspecifikt medlemsstatsperspektiv. 

5.2.2 Direktivförslaget ur ett EU-perspektiv 

EU-kommissionens respektive EU-parlamentets position beträffande införandet 

av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas har utförligt redogjorts för i av-

snitt fyra. Som bekant har kommissionen sedan länge arbetat med en långsiktig 

lösning där bolag ska ges möjlighet att använda sig av en gemensam bolagsskat-

tebas för hela unionen. Den 16 mars 2011 presenterade kommissionen slutligen 

ett förslag till direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.
214

 Ett för-

slag som sedan omarbetades av EU-parlamentet och presenterades i form av en 

lagstiftningsresolution den 19 april 2012.
215

 

Mot bakgrund av att direktivförslagen ur ett EU-perspektiv redan diskuterats i 

uppsatsen, där såväl kommissionens som parlamentets positioner presenterats, 

saknas anledning till ytterligare upprepning. Istället kan konstateras att en ge-

mensam konsoliderad bolagskattebas anses ha en betydande roll vid avlägsnandet 

av rådande skattehinder på den inre marknaden
216

 och att det endast är genom en 

konsoliderad bolagsskattebas som gränsöverskridande verksamheter kan erkän-

nas fullt ut.
217

 

Kommissionen och parlamentets ståndpunkter är på intet sätt felaktiga. En ge-

mensam konsoliderad bolagsskattebas skulle på tillfredsställande sätt undanröja 

många av de skattehinder som finns på den inre marknaden av i dag. Likafullt får 

inte de enskilda medlemsstaternas perspektiv glömmas bort. Det är unionens 

medlemsstater som, för det fall direktivförslaget ska bli verklighet, måste ge upp 

mer av sin ekonomiska suveränitet i utbyte mot de fördelar en gemensam skatte-

bas skulle kunna innebära.
218
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5.2.3 Direktivförslaget ur ett medlemsstatsperspektiv 

5.2.3.1 Kravet på enhällighet 

För att förslaget ska kunna införas och bli gällande inom EU krävs enhällighet 

från medlemsstaterna.
219

 Frågan om implementerandet av en gemensam konsoli-

derad bolagsskattebas står därmed och faller med om unionens medlemsstater 

anser att det är värt att ge upp mer av sin ekonomiska frihet i utbyte mot de för-

delar en gemensam skattebas skulle innebära. Mycket lite tyder på att så skulle 

vara fallet.
220

  

En tänkbar och av parlamentet även föreslagen lösning är att för de fall inte alla 

medlemsstater vill införa systemet ska det vara möjligt att inleda systemet genom 

fördjupat samarbete.
221

 Detta är emellertid ingen tillfredsställande lösning ef-

tersom ett av direktivförslagets övergripande syften därmed går förlorat; d.v.s. att 

ersätta 28 olika bolagsskattesystem med ett enda system.
222

 

5.2.3.2 Minskade skatteintäkter 

Ett flertal medlemsstater ställer sig tveksamma inför förslaget om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas inom EU. Medlemsstaternas åsikter är av avgö-

rande betydelse mot bakgrund av att det föreligger ett krav på enhällighet för att 

direktivförslaget ska kunna genomföras.
223

 Tveksamheten har i huvudsak sin 

grund i en rädsla för att en harmonisering av bolagsbeskattningen riskerar leda 

till minskade skatteintäkter för medlemsstaterna.
224

  

Att några medlemsstaters skatteintäkter kommer att minska som en direkt följd 

av direktivets införande är otvivelaktigt. Resultatet i de studier som utförts be-

träffande förslagets effekter på medlemsstaternas skatteintäkter är entydigt; några 

medlemsstater kommer att få ökade skatteintäkter medan andra medlemsstaters 

skatteintäkter kommer minska. Vilka medlemsstater som kommer att gynnas re-
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spektive missgynnas av förslaget kan inte med säkerhet sägas. Studierna slutsat-

ser är skiftande, i denna del.
225

 

5.2.3.3 Urholkning av medlemsstaternas suveränitet 

Det faller inom ramen för varje medlemsstats nationella kompetens att säkra sta-

tens välfärd genom att ta ut och fördela skatteintäkter på sätt medlemsstaten fin-

ner lämpligt. Ett gemensamt obligatoriskt europeiskt beskattningssystem skulle 

innebära att medlemsstaterna mister kontrollen över beskattningsreglerna och 

därmed går en viktig del av statssuveräniteten förlorad.
226

 Bolagsbeskattningen är 

nära integrerad med medlemsstaternas ekonomiska och politiska förhållanden. 

Medlemsstaterna kan därför anses vara bättre lämpade än EU att bedöma hur bo-

lagsbeskattningen bör utformas för att nå politiska och ekonomiska mål såväl 

nationell nivå som på EU nivå. Det sistnämnda inte minst mot bakgrund av att 

nationella skattesystem inte sällan utformats på ett sätt som passar den enskilda 

statens näringslivsstruktur.
227

  

En medlemsstat som uttryckt oro för att förslaget om en gemensam konsoliderad 

bolagsskattebas riskerar urholka medlemsstaternas suveränitet är Sverige. Av 

Sveriges riksdags motiverade yttrande över förslaget framgår att riksdagen anser 

att direktivförslaget innehåller inslag som innebär att förslaget i dess helhet är 

oförenligt med subsidiaritetsprincipen.
228

 Enligt riksdagen innebär förslaget en 

alltför extensiv tillämpning av de regler som ger EU lagstiftningskompetens. Re-

sultatet, menar riksdagen, blir att medlemsstaternas suveränitet när det gäller att 

bibehålla tillräckliga skatteintäkter urholkas.
229
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Återigen är det alltså i grunden en fråga om medlemsstaternas suveräna skattesy-

stem mot den fria rörligheten inom EU. 

5.2.4 Förslaget ur ett svenskt perspektiv 

5.2.4.1 Identifierade problem på resultatutjämningsområdet 

Svensk lagstiftning beträffande möjligheterna till gränsöverskridande resultatut-

jämning är som bekant smalt utformade.
230

 Avsaknaden av en möjlighet att ut-

jämna förluster och vinster leder till att gränsöverskridande koncerner riskerar 

beskattas hårdare än koncerner som enbart bedriver verksamhet i Sverige. Att 

förluster inte kan utnyttjas fullt ut har en negativ inverkan på det enskilda bola-

gets kassaflöde, vilket utgör ett skattehinder när bolag väljer att etablera sig i an-

nan medlemsstat.
231

 

Att gränsöverskridande koncerner inte kan täcka löpande förluster i ett utländskt 

dotterbolag torde påverka företags val vid etablering inom unionen. Det står 

dessutom i strid med syftet med de svenska koncernbidragsreglerna, det vill säga 

att skattebelastningen för en koncern inte ska bli större än den skulle ha varit om 

verksamheten bedrivits av ett enda företag.
232

  

Vidare, att koncernavdrag endast medges till direkt helägda dotterbolag får till 

följd att koncerner med mellanliggande bolag, som uppfyller alla andra förutsätt-

ningar för avdragsrätt, fråntas denna möjlighet på koncernstrukturella grunder. 

Att den svenska lagstiftaren valt att utforma koncernavdragsreglerna på föreva-

rande vis har sin bakgrund i att ingen av Högsta förvaltningsdomstolens avgö-

randen berörde en situation med mellanliggande bolag inom en koncern, varför 

domstolen saknade anledning att ta ställning i just denna fråga. Likafullt finns 

anledning att ifrågasätta om kravet på att bolaget ska vara direkt helägt för att 

koncernavdrag ska vara möjligt är förenligt med EU-rätten.
233
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5.2.4.2 Förslagets undanröjande av identifierade problem 

Det har i uppsatsen konstaterats att de svenska reglerna beträffande gränsöver-

skridande resultatutjämning inte är fördelaktiga för bolag som väljer att etablera 

en koncern inom EU. Ett införande av en gemensam konsoliderad bolagsskatte-

bas skulle på ett tillfredsställande sätt undanröja många av de skattehinder som 

svenska gränsöverskridande koncerner upplever med dagens system. Om försla-

get implementerades skulle inkomstskattelagens resultatutjämningsregler inte 

längre behöva tillämpas på koncerners verksamhet inom unionen. 

Förslaget skulle dessutom öka koncerners möjligheter till resultatutjämning i 

Sverige. I svensk rätt är resultatutjämning endast möjligt om ett moderbolag äger 

mer än 90 procent av andelarna i ett dotterbolag.
234

 I direktivförslaget räcker det 

att moderbolaget kontrollerar mer än 50 procent av rösterna och äger mer än 75 

procent av det egna kapitalet eller har rätt till mer än 75 procent av vinsten för att 

konsolidering av bolagens resultat ska vara möjlig.
235

 Den koncerndefinition som 

används i direktivförslaget ligger därmed närmare den koncerndefinition som 

används i bland annat den svenska aktiebolagslagen och den svenska årsredovis-

ningslagen än den kvalificerade koncerndefinition som används i 35 kap. IL och 

35a kap. IL.
236

 

5.3 Politisk överenskommelse krävs 

Av kommissionens rapport ”Tillväxt och sysselsättningspakten: ett år senare”
237

 

från juni 2013 framgår att framstegen vad gäller kommissionens förslag om en 

gemensam konsoliderad bolagsskattebas varit mycket små.
238

 Att framstegen har 

varit små har sin förklaring i att en politisk överenskommelse på området krävs, 

men inte nåtts.
239
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Det kan här finnas anledning att citera EU-kommissionär Algirdas Šemeta, vil-

ken i och med omröstningen i EU-parlamentet om direktivförslaget uttalade att 

”det nu är upp till medlemsstaterna att se till direktivförslagets implementeras, ett 

förslag som inte bara återspeglar den fria inre marknadens andemening utan 

också utgör grunden i [unionens] tillväxtagenda för Europa.”
240

 Kommissionären 

sätter här fingret på den, om uttrycket tillåts, inre konflikt som präglar förslaget 

om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Å ena sidan har vi den fria inre 

marknaden på vilken grunden i EU-samarbetet vilar. Å andra sidan har vi de en-

skilda medlemsstaterna, vilka söker bevara sin suveränitet på det direkta beskatt-

ningsområdet.  

Det ovanstående innebär att det inte är så mycket av en juridisk fråga som det är 

en fråga om politiska överväganden. I dagsläget bedöms enhällighet i ministerrå-

det mycket osannolikt, varför förslagets förverkligande ligger på framtiden. Av-

slutningsvis finns även anledning att göra läsaren uppmärksam på att arbetet mot 

en gemensam konsoliderad bolagsskattebas mycket väl kan tänkas stagnera. I 

ljuset av den ekonomiska kris som präglat Europa under senare år torde med-

lemsstaternas stöd för förslaget – vilket var svagt redan 2011
241

 – minskat ytterli-

gare. 

5.4 Sammanfattning 

Möjligheterna till gränsöverskridande resultatutjämning har visat sig vara ett av 

de större problemen att lösa inom unionssamarbetet. Svårigheten har dels sin för-

klaring i skatteområdets många politiska inslag, dels i det faktum att en föränd-

ring på området kräver enhällighet i ministerrådet enligt artikel 115 FEUF. Frå-

gan om implementerandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas står 

därmed och faller med om unionens medlemsstater anser att det är värt att ge upp 

mer av sin ekonomiska frihet i utbyte mot de fördelar en gemensam skattebas 

skulle innebära. Lite tyder på att så skulle vara fallet. 
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Flertalet medlemsstater ställer sig tveksamma inför förslaget om en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas inom EU. Tveksamheten har i huvudsak sin grund i 

en rädsla för att en harmonisering av bolagsbeskattningen riskerar leda till mins-

kade skatteintäkter för medlemsstaterna.
242

 Vidare skulle ett gemensamt obligato-

riskt europeiskt beskattningssystem innebära att medlemsstaterna mister kontrol-

len över beskattningsreglerna, varför en viktig del av statssuveräniteten riskerar 

gå förlorad.
243

 

En tänkbar lösning, för de fall inte alla medlemsstater vill införa systemet, är att 

inleda systemet genom fördjupat samarbete.
244

 Detta är emellertid ingen tillfreds-

ställande lösning eftersom ett av direktivförslagets övergripande syften därmed 

går förlorat; d.v.s. att ersätta 28 olika bolagsskattesystem med ett enda system.
245

 

6 Avslutande kommentar 

Syfte med förevarande uppsats har varit att analysera möjligheterna till gränsö-

verskridande resultatutjämning i kommissionens förslag om en gemensam konso-

liderad bolagsskattebas och i Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 

19 april 2012. Som en del i detta har gällande rätt på det direkta beskattningsom-

rådet behandlats. Avsikt har varit att synliggöra de effekter ett genomförande av 

förslaget skulle innebära för EU:s medlemsstater. 

Ett införande av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle ge koncerner 

möjlighet att konsolidera sitt resultat inom unionen fullt ut. Därmed undanröjs 

risken för att koncerner beskattas hårdare med anledning av att en inhemsk för-

lust inte kan kvittas mot en utländsk vinst och vice versa. Dessutom skulle förut-

sebarheten på området öka eftersom systemet möjliggör en närmast automatisk 

resultatutjämning. I förlängningen skulle detta få dynamiska effekter genom 
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minskade kostnader för bolag som bedriver gränsöverskridande verksamhet. Det 

sistnämnda torde i sin tur kunna leda till ökade investeringar över gränserna. 

Arbetet mot en gemensam konsoliderad bolagsskattebas inom EU går emellertid 

trögt. Att arbetet går trögt har i huvudsak sin grund i en rädsla hos medlemssta-

terna för att en harmonisering av bolagsbeskattningen riskerar leda till minskade 

skatteintäkter samt att i förlängningen kommer leda till att medlemsstaternas 

skattesuveränitet minskar.
246

 Helt visst förhåller det sig så att medlemsstaterna, 

enligt direktivförslaget, även fortsättningsvis kommer kunna fastställa skattesat-

serna i landet. Likväl öppnar EU-parlamentets förslag upp för en framtida har-

monisering av medlemsstaternas bolagsskattesatser,
247

 varför medlemsstaternas 

skattesuveränitet på sikt riskerar urholkas. Förvisso är EU-parlamentets före-

slagna ändringar enbart av rådgivande karaktär, men det faktum att EU-

parlamentets förslag öppnar upp för en framtida harmonisering av medlemssta-

ternas bolagsskattesatser torde försvåra det fortsatta arbetet mot en gemensam 

konsoliderad bolagsskattebas inom EU. Detta eftersom fastställandet av bolags-

skattesatser faller inom medlemsstaternas exklusiva behörighet.
248

  

Resultatet blir att de skattehinder som i dag råder inom EU riskerar kvarstå, lik-

som möjligheterna till gränsöverskridande resultatutjämning inom EU förblir få. 

Därmed får hoppet sättas till EU-domstolen som genom sina avgöranden även 

fortsättningsvis får agera lagstiftare på det direkta beskattningsområdet. 
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Högsta förvaltningsdomstolens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 1651-07 

Högsta förvaltningsdomstolens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 1652-07 

Högsta förvaltningsdomstolens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 3268-07 

Högsta förvaltningsdomstolens dom från den 11 mars 2009 i mål nr 1267-08 
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7.3.4 Utländsk domstol 

First-Tier Tribunal Tax (former Special Commissioner) decision on April 2nd 

2009 (Marks and Spencer plc and The Commissioners for Her Majesty’s Reve-

nue and Customs [Corporation Tax], decision number TC00005 

7.4 Övriga källor 

7.4.1 Material från internet 

Europaparlamentet, Lagstiftningsförfarandet i detalj, hämtad 2013-09-11, från 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/0081f4b3c7/Law-making-

procedures-

indetail.html;jsessionid=EAFF0F0946258A9A8901C6575755CFF1.node2 

KPMG, The KPMG Guide to CCCTB Part 1–3, hämtad 2013-09-11, från 

http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/pages/ccctb.aspx  

7.4.2 Övrigt material 

Articles of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital [as they 

read on 22 July 2010] 

PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), report on the impact on taxable profits, 

Impact of corporate income tax reforms at the EU level on European business 

taxpayers, 9 July 2008 

Reasoned opinion by the Riksdag of the Kingdom of Sweden on the proposal for 

a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) 

(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS)) 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/0081f4b3c7/Law-making-procedures-indetail.html;jsessionid=EAFF0F0946258A9A8901C6575755CFF1.node2
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/0081f4b3c7/Law-making-procedures-indetail.html;jsessionid=EAFF0F0946258A9A8901C6575755CFF1.node2
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/0081f4b3c7/Law-making-procedures-indetail.html;jsessionid=EAFF0F0946258A9A8901C6575755CFF1.node2
http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/pages/ccctb.aspx

