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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stater kan utforma sitt internationella skatteanspråk på olika sätt. Ett sätt att bestämma 

skatteanspråket är att följa hemvistprincipen, vilket innebär att staten beskattar 

rättssubjekt med hemvist i staten för deras globala inkomster. Ett annat sätt är att följa 

territorialitetsprincipen, vilket innebär att staten endast beskattar inkomster med viss 

anknytning till staten, vare sig de intjänas av inhemska eller utländska rättssubjekt. 

Oftast följer inte stater någon av dessa principer helt och hållet, utan bestämmer 

skatteanspråket delvis utifrån båda principer. 

När företag etablerar verksamhet utomlands kan de välja att göra det dels genom ett 

fast driftställe, dels genom att upprätta en separat juridisk person i form av ett utländskt 

dotterbolag.
1
 I Sverige beskattas som utgångspunkt inkomster från svenska företags 

utländska fasta driftställen på samma sätt som om inkomsterna hade intjänats inom 

landet. I detta hänseende kan Sverige sägas följa hemvistprincipen. Inkomster från 

utländska dotterbolag till svenska företag beskattas dock inte i Sverige. Att avstå från att 

beskatta inkomster från utländska dotterbolag har blivit vanligare bland länder på senare 

tid. Många länder som tidigare beskattade utdelning från utländska dotterbolag har gått 

över till att undanta utdelningen från beskattning.
2
 Av dessa länder kan nämnas 

Storbritannien, Tyskland och Japan.
3
 

Man kan fråga sig om frånvaron av beskattning av utländska dotterbolag är 

ändamålsenlig ur flera synpunkter. Ett problem är att det kan innebära ett incitament att 

skatteplanera genom att flytta vinster från det inhemska bolaget till det utländska, om 

det utländska beskattas lägre. Detta kan ske genom olika typer av koncerninterna 

transaktioner. Ett annat möjligt problem är att företag kan komma att välja bort 

ekonomiskt mer lönsamma investeringar inom landet till fördel för mindre lönsamma 

investeringar utomlands. Det finns dock även fördelar med att avstå från att beskatta 

utländska dotterbolag, och alternativen till nuvarande ordning är även de förenade med 

svårigheter och problem. Bör inkomster från utländska dotterbolag beskattas i Sverige? 

                                                 

1
 Dahlberg, Internationell beskattning, s 71. 

2
 U.S. Department of the Treasury, Approaches to Improve the Competitiveness of the U.S. Business Tax 

System for the 21st century, s 57. 
3
 Kofler, Indirect Credit versus Exemption: Double Taxation Relief for Intercompany Distributions, 

Bulletin for International Taxation 2012 vol 66 s 83. 
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En beskattning av utländska dotterbolag kan ske på huvudsakligen två olika sätt. Det 

första sättet är att beskatta moderbolaget för dotterbolagens vinster när de tas hem till 

moderbolaget i form av utdelning. Det andra sättet är att beskatta moderbolagen för 

dotterbolagens vinster löpande, d v s direkt när vinsterna uppkommer och vare sig de 

delas ut till moderbolagen eller inte. Vilka konsekvenser skulle dessa olika sätt att 

beskatta dotterbolagen leda till? Och vilka möjligheter har Sverige att beskatta de 

utländska dotterbolagen i ljuset av EU-rätten? 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att utreda om Sverige bör beskatta inkomster från svenska 

aktiebolags utländska dotterbolag, samt hur en sådan eventuell beskattning bör ske. 

Med ordet ”dotterbolag” avser jag inte att begränsa mig till dotterbolag i snäv 

mening, d v s innehav av över hälften av bolagets röster eller liknande.
4
 Snarare avser 

jag att behandla alla bolag som utgör direktinvesteringar. Med direktinvesteringar 

menas investeringar som görs för att aktivt bedriva verksamhet utomlands. Sådana 

investeringar utgörs inte nödvändigtvis av fullt kontrollerade bolag. När jag använder 

ordet ’dotterbolag’ i texten menar jag i allmänhet direktinvesteringar. 

Jag kommer att endast i förbifarten behandla frågan hur s k portföljinvesteringar bör 

beskattas. Med portföljinvesteringar avses investeringar i form av mindre aktieposter 

och liknande som inte görs för att utöva någon kontroll i det ägda bolaget och 

därigenom bedriva verksamhet i utlandet. Däremot kommer frågan om hur man bör 

skilja direktinvesteringar från portföljinvesteringar att diskuteras, eftersom den frågan är 

av betydelse för utformningen av beskattningen av utländska direktinvesteringar. 

Av syftets formulering följer att jag inte kommer att behandla frågor om beskattning 

av fysiska personers utländska bolag. Skälet till detta är att begränsa omfattningen av 

uppsatsen med tanke på att andra typer av överväganden eventuellt bör göras för dessa 

frågor. Det lär dessutom vara av större vikt att begränsa skatteplanering och sned-

vridningseffekter för bolags utländska investeringar än för fysiska personers. 

Jag kommer inte att behandla Sveriges skatteavtals inverkan på möjligheterna att 

beskatta utländska dotterbolag. Jag har istället valt att fokusera på utformningen av den 

interna rätten och den principiella lämpligheten av att ha nuvarande eller en alternativ 

                                                 

4
 Jfr 1 kap 11 § Aktiebolagslagen (2005:551). 
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ordning. Visserligen kommer jag även att utreda hur EU-rätten påverkar möjligheterna 

till beskattning, men EU-rätten lär vara svårare för Sverige att påverka än enskilda 

skatteavtal. Det ska dock märkas att skatteavtalen skulle kunna hindra de behandlade 

beskattningsåtgärderna. Avtalsartiklar motsvarande art 10 i OECD:s modellavtal är av 

intresse när det gäller beskattning av utdelning från utländska dotterbolag, och bl a 

artiklar motsvarande art 7 om inkomst av rörelse är av betydelse för löpande beskattning 

av utländska dotterbolag.
5
 

1.3 Metod, material och disposition 

För att ta reda på om Sverige bör beskatta de utländska dotterbolagsinkomsterna 

kommer jag först att närmare klargöra hur gällande rätt ser ut angående beskattning av 

utländska dotterbolag. I samma kapitel utreder jag sedan hur de olika alternativen till 

nuvarande ordning kan utformas. Dessa olika alternativ är som nämnts beskattning av 

utdelning från utländska dotterbolag samt löpande beskattning av dotterbolagen. Detta 

kapitel kommer sedan att tjäna som grund när jag senare i uppsatsen utreder för- och 

nackdelarna med de olika beskattningsalternativen. Dessutom kan olika tekniska 

svårigheter med beskattningsalternativen åskådliggöras.  

För att undersöka hur ett system för beskattning av utdelning från dotterbolagen kan 

se ut har jag sett närmare på hur USA har utformat denna typ av beskattning. Skälet till 

att USA används som utgångspunkt är att det landet än idag tillämpar sådan 

beskattning, och att det landet har utförliga regler om beskattningen och om den 

avräkning av utländsk skatt som hör samman med den. För att utreda hur en löpande 

beskattning skulle kunna se ut har jag dock utgått från den svenska CFC-beskattningen 

och undersökt hur denna kan göras mer generellt tillämplig. Detta för att det idag inte 

synes finnas något land som har en generell löpande beskattning av utländska 

dotterbolag. CFC-beskattning är därför det närmaste man idag kommer sådan 

beskattning. Att då ta de svenska reglerna som utgångspunkt och inte något annat lands 

regler är naturligt eftersom det möjliggör en undersökning närmare kopplad till svenska 

förhållanden. 

När jag har utrett hur de olika beskattningsalternativen skulle kunna se ut kommer 

jag att utvärdera nuvarande ordning och alternativen till nuvarande ordning utifrån olika 

                                                 

5
 Se OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, kommentaren till art 7, p 14. 
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teman. Dessa teman motsvarar olika kvaliteter som kännetecknar en väl utformad 

skattelagstiftning. Närmare bestämt utreder jag vilken ordning som leder till minst 

skatteplanering, vad som leder till ekonomisk välfärd globalt och nationellt sett samt 

vilken ordning som är mest praktisk. Dessutom utreder jag på vilket sätt EU-rätten 

påverkar möjligheterna till reformer. 

När det gäller vilken ordning som leder till minst skatteplanering kommer 

diskussionen att röra främst möjligheter och incitament att minska beskattningen genom 

olika typer av koncerninterna transaktioner. Det utreds vilka möjligheter till denna typ 

av skatteplanering som finns i nuvarande ordning samt vilka möjligheter som skulle 

finnas i de två alternativen till nuvarande ordning. 

Vad gäller frågan om vilken beskattning som leder till global ekonomisk välfärd 

kommer jag att behandla olika mål om neutralitet i beskattningen. Med neutralitet 

menas i allmänhet en så liten påverkan på enskildas val och marknadskrafter som 

möjligt. Gemensamt för de flesta av de olika neutralitetsmålen är att de syftar till att 

främja den globala ekonomiska välfärden. Samtidigt är det i princip omöjligt att uppnå 

dem alla samtidigt. Frågan blir därför dels hur väl en viss typ av beskattning främjar ett 

visst neutralitetsmål, dels vilket av målen som bör ges företräde. Det kommer också att 

undersökas vilken beskattning som bäst främjar Sveriges egna ekonomiska intressen. 

Angående denna fråga kommer jag att behandla olika förekommande teorier om vilken 

beskattning som leder till nationell välfärd. Jag kommer även att diskutera olika 

beskattningsåtgärders påverkan på skatteintäkterna och andra konsekvenser som 

åtgärderna skulle kunna ge upphov till. 

Det kommer även att undersökas vilken ordning som är bäst i praktiskt och 

administrativt hänseende. Närmare bestämt undersöks vilken ordning som leder till 

minst kostnader för skattskyldiga att följa lagen och för myndigheter att upprätthålla 

den, samt vilken ordning som kan tänkas leda till minst tvister. Administrativa 

kostnader som orsakas av skattelagstiftningen bör nämligen hållas till ett minimum. 

Nuvarande ordning och alternativen till nuvarande ordning medför skilda fördelar och 

nackdelar i dessa avseenden. 

Slutligen kommer jag att utreda hur EU-rätten påverkar möjligheterna att införa de 

olika beskattningsalternativen. Detta eftersom EU-rätten begränsar hur Sverige får 

utforma sin skatterätt i internationellt hänseende och för att det är svårt för Sverige att 

påverka EU-rättens innehåll. När man överväger hur Sveriges beskattning bör utformas 
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måste man med andra ord beakta vad som överhuvudtaget är möjligt att genomföra 

enligt EU-rätten. 

För att uppfylla uppsatsens syfte kommer jag att använda mig av främst litteratur och 

tidskriftsartiklar, men även av offentligt tryck från Sverige och från utlandet. Eftersom 

diskussionen rörande beskattning av inkomster från utländska dotterbolag synes ha varit 

begränsad i Sverige kommer utländska skrifter att användas i stor utsträckning. Även 

diskussionen om vilken beskattning som leder till global och nationell välfärd har till 

stor del förts utomlands. För att utreda hur väl olika typer av beskattning tjänar den 

globala och nationella ekonomiska välfärden används både juridiska och national-

ekonomiska framställningar. 

Dispositionen ser ut som följande. I kapitel 2 går jag närmare igenom hur 

beskattningen av utländska investeringar ser ut i nuläget samt de olika sätt på vilka 

utländska dotterbolag skulle kunna beskattas. I kapitel 3 utreder jag sedan möjligheterna 

till skatteplanering under dels nuvarande ordning, dels de två alternativen. I kapitel 4 

utreder jag vilka ekonomiska för- och nackdelar som nuvarande och alternativa 

beskattningar ger upphov till. Därefter utreder jag i kapitel 5 de olika praktiska 

svårigheter som är förenade med nuvarande system och de alternativa. I kapitel 6 

undersöker jag vilken inverkan EU-rätten har på möjligheterna att reformera 

beskattningen, och hur en eventuell beskattning bör utformas för att inte möta hinder 

från EU-rätten. I kapitel 7 redogör jag för mina slutsatser. 
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2 Nuvarande beskattning av utländska 

etableringar och dess alternativ 

2.1 Inledning 

Syftet med detta kapitel är dels att beskriva hur nuvarande beskattning av utländska 

etableringar ser ut men framförallt att undersöka hur alternativen till nuvarande ordning 

skulle kunna utformas. På så sätt tydliggörs hur en ändrad beskattning kan fungera och 

vilka rättsliga frågor som uppkommer i ett alternativt system. Detta kapitel kommer 

sedan att tjäna som grund för den efterföljande diskussionen om vilket system som är 

mest lämpligt. 

 I avsnitt 2.2 redogörs för nuvarande beskattning. Därefter behandlas i avsnitt 2.3 

beskattning av utdelningar från utländska dotterbolag och i avsnitt 2.4 löpande 

beskattning av utländska dotterbolag. 

2.2 Nuvarande beskattning 

Som nämnts finns det olika sätt för ett aktiebolag att etablera sig utomlands. Ett sätt är 

att upprätta ett fast driftställe. En sådan etablering innebär att företaget inte skapar 

någon separat juridisk person i det andra landet, utan att verksamheten i både 

moderbolagets land, ursprungslandet, och i det fasta driftställets land, värdlandet, tillhör 

samma juridiska person. Ett sådant fast driftställe medför ofta att företaget blir 

skattskyldigt i värdlandet för de inkomster som är hänförliga till driftstället.
6
 Samtidigt 

är företaget skattskyldigt för sina globala inkomster enligt 6 kap 3–4 §§ 

inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Internationell juridisk dubbelbeskattning uppstår 

och Sverige måste typiskt sett undanröja denna genom att avräkna den utländska skatten 

från den svenska enligt det gällande skatteavtalet eller enligt lagen (1986:468) om 

avräkning av utländsk skatt (AvrL).
7
 Om den utländska skatten är mindre än den 

svenska blir följden att bolaget totalt betalar lika mycket skatt som om investeringen 

hade skett i Sverige. Liknande resultat kan uppnås om företaget istället etablerar ett 

skattemässigt transparent bolag i utlandet som motsvarar ett svenskt handelsbolag. 

Sådana bolag beskattas nämligen direkt hos delägaren för dennes andel av vinsterna, 5 

kap 1, 2 a och 3 §§ IL. 

                                                 

6
 Dahlberg, Internationell beskattning, s 71. Jfr 6 kap 11 § 1 st 1 p IL. 

7
 Se Dahlberg, Internationell beskattning, s 304 f. 
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Det svenska bolaget kan också etablera sig utomlands genom att bedriva verksam-

heten där i ett separat dotterbolag. I sådant fall är det svenska moderbolaget endast 

skattskyldigt för sina egna inkomster, och inte för dotterbolagets. Beskattning av dotter-

bolagets inkomster sker i detta bolags hemvistland. När så småningom vinst utdelas till 

det svenska moderbolaget är denna utdelning skattefri enligt 24 kap 13-14 och 17 §§ IL, 

eftersom innehavet av dotterbolaget utgör en näringsbetingad andel. Även andelar i 

utländska aktiebolag kan nämligen utgöra näringsbetingade andelar enligt 24 kap 14 § 

läst med 2 kap 2 § 1 st IL.
8
 Reglerna om utdelning på näringsbetingade andelar syftar 

till att undvika kedjebeskattning och därigenom åstadkomma neutralitet mellan att 

bedriva verksamhet i ett enda bolag och i flera olika bolag.
9
 

Helt skattefria är dock inte inkomster från utländska dotterbolag. Skattefriheten 

gäller bolagsskatt. Eftersom Sverige tillämpar ekonomisk dubbelbeskattning av bolags-

inkomster sker en viss beskattning när moderbolaget delar ut vinst till fysiska 

aktieägare. Beskattningen sker generellt genom IL för obegränsat skattskyldiga och 

genom kupongskattelagen (1970:624) (KupL) för begränsat skattskyldiga. Relevanta 

bestämmelser är här 42 kap 1 § 1 st IL samt 1 § 1 st och 2 § 1 st KupL. När jag 

diskuterar skattefriheten för utländska dotterbolag syftar jag på att dotterbolagets vinster 

generellt inte är föremål för svensk bolagsskatt. 

Här ska också nämnas att inkomsterna från utländska dotterbolag i vissa fall blir 

föremål för CFC-beskattning enligt 39 a kap IL. Denna beskattning innebär i korthet att 

aktieägarna till en utländsk juridisk person under vissa speciella omständigheter 

beskattas löpande för den utländska juridiska personens inkomster. Den svenska CFC-

beskattningen behandlas utförligare i kapitel 3. 

2.3 Beskattning av utdelningar från utländska dotterbolag 

2.3.1 Frågor vid utformning av beskattningen 

En del länder beskattar till skillnad från Sverige inkomster från utländska dotterbolag 

genom att beskatta moderbolaget för den utdelning det får av de utländska bolagen.
10

 

Att beskattning av inkomsterna inte sker förrän utdelning inträffar brukar kallas att 

landet medger uppskov med beskattningen (”tax deferral”). 

                                                 

8
 Dahlberg, Internationell beskattning, s 128 f. 

9
 Jfr Lodin m fl, Inkomstskatt, del 2 s 421. 

10
 Fleming m fl, Perspectives on the Worldwide vs. Territorial Taxation Debate, Tax Notes International 

2010 vol 57 s 76. 
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Om ett land beskattar utländska dotterbolags inkomster finns det risk för 

kedjebeskattning av inkomsterna, eftersom värdlandet förmodligen beskattar dem på 

bolagsnivå. En sådan kedjebeskattning kan undanröjas av ursprungslandet genom 

avräkning av den utländska skatt som belöper på utdelningen. Att märka är att det här 

inte är fråga om vanlig avräkning, utan s k indirekt avräkning. Med andra ord lindrar 

avräkningen beskattningen för ett rättsubjekt för den skatt som har påförts ett annat 

rättssubjekt.
11

 Vanlig avräkning tar sikte på skatt som ett och samma rättssubjekt betalar 

(jfr 2 kap 1 § 1 st 2 p AvrL). 

Vid indirekt avräkning uppkommer vissa tekniska frågor som inte uppkommer vid 

vanlig avräkning. Om det utländska dotterbolaget inte delar ut all sin vinst till 

moderbolaget måste det t ex utredas hur mycket av den utländska skatten som belöper 

på det utdelade beloppet. Därigenom kan konstateras hur mycket skatt som 

moderbolaget bör få avräkning för i Sverige. Vidare måste det tas hänsyn till om andra 

bolag längre ned i en ägarkedja också har betalat skatt på sina vinster som sedan har 

delats ut upp i ägarkedjan. Man måste också ta ställning till vilka utdelningar som ska få 

förmånen av indirekt avräkning. Denna fråga bör dock förmodligen besvaras på samma 

sätt som frågan om när innehav i bolag är näringsbetingade och därmed skattebefriade, 

eftersom det är för näringsbetingade andelar man för närvarande undanröjer 

kedjebeskattning. 

Ett land som beskattar utdelning från utländska dotterbolag är USA. Härnäst ska 

kortfattat beskrivas hur beskattningen sker i USA, för att illustrera hur de nämnda 

frågorna kan lösas. 

2.3.2 Beskattningen av utländska dotterbolagsinkomster i USA 

I USA beskattas som utgångspunkt alla utdelningar från utländska bolag. I USA 

undanröjs kedjebeskattning mellan amerikanska dotter- och moderbolag genom att 

utdelningen tas upp hos det mottagande bolaget samtidigt som det får ett 

kostnadsavdrag motsvarande utdelningsbeloppet. Detta kostnadsavdrag gäller dock inte 

                                                 

11
 Se Mutén, Credit-metod eller exempt-metod i dubbelbeskattningsavtal – en principfråga?, SvSkt 1993 

s 304. 
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utdelningar från utländska bolag.
12

 Istället undanröjs den internationella ekonomiska 

dubbelbeskattningen genom regler om indirekt avräkning.
13

 

 För att få tillgång till den indirekta avräkningen måste utdelningen komma från ett 

bolag i vilket det mottagande bolaget har en ägarandel om minst tio procent av 

rösterna.
14

 Avräkningen kan också omfatta skatt som har betalats av bolag längre ned i 

en ägarkedja. För att sådana bolag ska omfattas av systemet måste det amerikanska 

bolaget indirekt inneha minst fem procent av rösterna i det indirekt ägda bolaget. 

Dessutom måste röstinnehavet i varje led vara tio procent eller högre.
15

 För att avgöra 

hur stort röstinnehav ett indirekt ägande har multipliceras de olika innehavsandelarna 

med varandra. Om t ex ett amerikanskt bolag äger 50 procent av det utländska bolaget 

X, som i sin tur äger tio procent av det utländska bolaget Y, så omfattas både X och Y 

av systemet för indirekt avräkning, eftersom det amerikanska bolaget indirekt äger fem 

procent av Y (0,5 × 0,1 = 0,05).
16

 Ägarkedjor i upp till sex led (med det första 

dotterbolaget som första led) kan omfattas av avräkningen, men för bolag bortom det 

tredje ledet gäller även vissa andra krav.
17

 

Den indirekta avräkningen fungerar så att det amerikanska bolaget som mottar 

utdelningen anses ha betalat den del av det utdelande bolagets utländska skatt som 

belöper på det utdelade beloppet.
18

 Den utländska skatt som anses ha betalats får sedan 

avräknas från den amerikanska skatten.
19

 Ett mål med den indirekta avräkningen är att 

behandla inkomster från utländska dotterbolag som om inkomsterna hade intjänats av 

moderbolaget självt genom ett fast driftställe.
20

 Den skatt som anses ha betalats är en 

lika stor andel av de utländska skatterna som det utdelade beloppet är av de före 

utdelningen kvarhållna och beskattade inkomsterna.
21

 Detta kan beräknas med följande 

formel: 

 

 

                                                 

12
 Internal Revenue Code (IRC) § 243(a). 

13
 McDaniel m fl, Introduction to United States International Taxation, s 93. 

14
 IRC § 902 (a). 

15
 IRC § 902 (b). 

16
 Jfr McDaniel m fl, Introduction to United States International Taxaation, s 91. 

17
 IRC § 902(b). 

18
 IRC § 902(a). 

19
 McDaniel m fl, Introduction to United States International Taxaation, s 90. 

20
 Gustafson m fl, Taxation of International Transactions, s 335. 

21
 IRC § 902(a), (b)(1). 
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Den utländska skatten ×
Utdelningsbeloppet

Kvarhållna inkomster efter skatt
 

 

De kvarhållna inkomsterna avser samlade kvarhållna vinster från både tidigare år och 

från det aktuella året, före årets utdelning. Den utländska skatten är den samlade skatt 

som har betalats för dessa vinster.
22

 Med andra ord läggs vinsten varje år till en summa 

ansamlade inkomster, och de utländska skatterna varje år till en summa ansamlade 

skatter.
23

 I takt med att vinster lämnar bolaget i form av utdelningar minskar också de 

ansamlade inkomsterna, samtidigt som den skatt som belöper på utdelningarna minskar 

de ansamlade utländska skatterna.
24

 När beräkningen av avräkningsbeloppet görs 

används dock som sagt de samlade kvarhållna inkomsterna före det aktuella årets 

utdelning. 

Det aktuella årets och tidigare års inkomster hos dotterbolaget beräknas som 

utgångspunkt med tillämpning av samma regler som gäller för beräkning av inkomsten 

hos ett amerikanskt bolag. Beräkningen har dock förenklats på så sätt att man vid 

fastställandet av de utländska inkomsterna kan förlita sig på det utländska bolagets 

ordinarie redovisning och endast måste göra justeringar om de utländska reglerna leder 

till betydande skillnader jämfört med de amerikanska redovisnings- och skatte-

reglerna.
25

 Bolaget som har mottagit utdelningen måste även som inkomst ta upp både 

utdelningsbeloppet och den utländska skatt som bolaget anses ha betalat.
26

 På detta sätt 

uppnås i princip samma resultat som om det amerikanska bolaget självt hade intjänat 

bruttoinkomsterna genom ett fast driftställe, betalat den utländska skatten och fått direkt 

avräkning för den.
27

 

Beräkningen blir något mer komplicerad när man har att göra med längre ägarkedjor 

med utdelningar i varje led. Det görs dock en liknande beräkning men för varje bolag i 

kedjan. Om företagsgruppen består av tre bolag inklusive det amerikanska, beräknas 

först hur mycket skatt det ”mellersta” bolaget anses ha betalat av den skatt som bolaget 

längst ned i kedjan faktiskt har betalat. Detta görs på samma sätt som ovan har sagts om 

beräkningen hos det amerikanska moderbolaget när det handlar om en företagsgrupp om 

                                                 

22
 IRC § 902(c)(1)-(2), McDaniel m fl, Introduction to United States International Taxation, s 92.  

23
 Gustafson m fl, Taxation of International Transactions, s 343. 

24
 Gustafson m fl, Taxation of International Transactions, s 343. 

25
 Treasury Regulations § 1.964-1, Gustafson m fl, Taxation of International Transactions, s 342 f. 

26
 IRC § 61(a), § 78, McDaniel m fl, Introduction to United States International Taxation, s 90. 

27
 Gustafson m fl, Taxation of International Transactions, s 335, McDaniel m fl, Introduction to United 

States International Taxation, s 90 f. 
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bara två bolag.
28

 Efter detta beräknas hur mycket det amerikanska bolaget anses ha 

betalat av den sammanlagda utländska skatt som dess direkt ägda dotterbolag faktiskt 

har betalat och anses ha betalat.
29

 Uträkningen kan förklaras genom ett exempel.
30

 

 

Exempel på indirekt avräkning i USA 

Det amerikanska bolaget A har ett helägt dotterbolag X, hemmahörande i X-land, 

som i sin tur har det helägda dotterbolaget Y, hemmahörande i Y-land. I slutet av 

året har bolaget X kvarhållna inkomster efter skatt på 70, med bortseende från 

utdelningar som har betalas från bolaget under året. Motsvarande belopp för Y är 

80. Bolagsskattesatsen är 30 procent i X-land och 20 procent i Y-land. X har med 

andra ord betalat 30 i skatt, och Y har betalat 20 i skatt (både X och Y hade haft 

100 i ansamlade vinster om de inte hade beskattats).
31

 Under året delas det ut 50 

från Y till X, och 50 från X till A. För att ta reda på hur stort belopp som A får 

avräkna från sin amerikanska skatt ska först räknas ut hur mycket av den 

Y-ländska skatten som X anses ha betalat. Detta blir 20 × (50 / 80) = 12,5. 

Summan av skatten som X faktiskt har betalat och som bolaget anses ha betalat 

blir därmed 30 + 12,5 = 42,5. När det sedan räknas ut hur mycket skatt som A ska 

anses ha betalat måste utdelningen till X och den Y-ländska skatt som X anses ha 

betalat på utdelningen adderas till X samlade inkomster. X inkomster minskas 

dock även med den skatt som bolaget anses ha betalat, eftersom det är inkomster 

efter skatt som ska beaktas.
32

 X samlade vinster blir då 70 + 50 + 12,5 – 12,5 = 

120. När vi nu har X samlade inkomster och summan av den skatt som bolaget 

faktiskt och anses ha betalat kan vi räkna ut hur mycket A ska anses ha betalat av 

denna skatt. Detta blir 42,5 × (50 / 120) ≈ 17,71. A får alltså avräkna 17,71 från 

sin amerikanska skatt. Samma belopp tas också upp som inkomst hos A. 

 

Det finns vissa problem med de amerikanska reglerna för indirekt avräkning. Ett av 

dessa problem gäller angående koncerner om tre bolag eller fler. För det amerikanska 

bolaget i en sådan koncern kan det variera hur stort belopp som får avräknas vid 

                                                 

28
 IRC § 902(b), McDaniel m fl, Introduction to United States International Taxation, s 92 f. 

29
 Gustafson, Taxation of International Transactions, s 340, McDaniel m fl, Introduction to United States 

International Taxation, s 92 f. 
30

 Jfr McDaniel m fl, Introduction to United States International Taxation, s 92 f. 
31

 Här antas att X-land inte beskattar utdelningen från X dotterbolag. 
32

 Jfr McDaniel m fl, Introduction to United States International Taxation, s 92 f. 
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utdelning från dotterbolaget till det amerikanska bolaget beroende på om utdelning 

också görs från dotterdotterbolaget till dotterbolaget. Om skattesatsen är högre hos 

dotterdotterbolaget än hos dotterbolaget medför en utdelning mellan dessa bolag att 

avräkningsbeloppet på en utdelning från dotterbolaget till det amerikanska 

moderbolaget blir större. Omvänt gäller att det avräkningsbara beloppet blir mindre om 

dotterdotterbolaget beskattas lindrigare än dotterbolaget.
33

 Detta kan illustreras av att 

det avräkningsbara beloppet hade blivit större i det ovan givna exemplet om utdelningen 

från Y till X inte hade skett. I sådant fall hade det avräkningsbara beloppet för A blivit 

ungefär 21,43. I detta exempel skulle det alltså vara fördelaktigt för A att undvika en 

utdelning från Y till X. 

 Ett annat problem med reglerna är att de är komplicerade och ställer stora krav på de 

skattskyldiga genom att de kräver att varje års uppgifter om de utländska bolagens 

inkomster och skatter sparas på obestämd tid.
34

 Tidigare föreskrevs en annan metod för 

att fastställa den utländska skatt som belöper på utdelningar. Den tidigare metoden 

används också fortfarande i den mån utdelningar som betalas ut överstiger de kvarhållna 

inkomsterna som har intjänats sedan år 1987.
35

 Den tidigare metoden innebar något 

förenklat att de utländska inkomsterna och skatterna i formeln i första hand utgjordes av 

det aktuella årets inkomster och skatter, istället för att som nu slå ihop ett flertal års 

inkomster och skatter. Om utdelningen var större än det aktuella årets inkomst användes 

det föregående årets inkomst och skatt på den resterande delen av utdelningen.
36

 Denna 

metod byttes ut för att den kunde ge upphov till skatteplanering i form av att 

beskattningen i utlandet påverkades så att en lindrigare beskattning skedde ett år, för att 

kompenseras av en högre skatt ett annat år. Utdelningar gjordes sedan bara under år då 

beskattningen i utlandet var högre, med högre avräkningsbelopp som följd.
37

 Det nyare 

systemet har istället effekten att utländsk beskattning som är högre under vissa år och 

lindrigare under andra år jämnas ut, varigenom skatten på utdelningen som anses ha 

betalats av det amerikanska företaget motsvarar den genomsnittliga skatten som belöper 

                                                 

33
 McDaniel m fl, Introduction to United States International Taxation, s 93. 

34
 Se Gustafson m fl, Taxation of International Transactions, s 367 f. 

35
 IRC § 902(6), Gustafson m fl, Taxation of International Transactions, s 343. 

36
 Gustafson m fl, Taxation of International Transactions, s 343. 

37
 Joint Committee on Taxation, 99th Congress, 2d Session, General Explanation of the Tax Reform Act 

of 1986, s 868 f. 
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på utdelningen.
38

 Ett sätt att förenkla de nuvarande reglerna skulle kunna vara att 

begränsa ansamlingen, och därmed också utjämningen, av inkomster och skatter till 

bestämda perioder om t ex fem år.
39

 

2.3.3 Beskattning vid försäljning av dotterbolag 

Här ska en särskild fråga behandlas angående utformningen av beskattningen med 

uppskov. Det finns i princip två sätt för ett moderbolag att inhämta vinster från sitt 

dotterbolag. Det ena sättet är att motta utdelning från dotterbolaget. Det andra sättet är 

att avyttra andelarna i dotterbolaget och på så sätt få ersättning för den upparbetade 

vinsten i dotterbolaget.
40

 Det är inte bara utdelning från näringsbetingade andelar som i 

nuläget är skattefri, utan enligt 25 a kap 3 och 5 §§ IL beskattas som utgångspunkt inte 

heller kapitalvinster vid avyttring av sådana andelar. Om beskattning av utdelning på 

näringsbetingade andelar infördes skulle man eventuellt också behöva införa 

beskattning av kapitalvinster från avyttring av sådana andelar. Detta för att åstadkomma 

neutralitet mellan de olika sätten att ta hem vinsterna och för att motverka möjligheter 

att undvika skatten på utdelningar. 

 En beskattning av kapitalvinster från näringsbetingade andelar skulle emellertid 

medföra en viss kedjebeskattning av dotterbolagets vinster. I ett första led skulle 

nämligen ett utländskt dotterbolags vinster beskattas i det land där det är etablerat. Om 

vinsterna inte delades ut utan istället stannade kvar i verksamheten skulle värdet på 

andelarna i dotterbolaget öka. Om moderbolaget därefter sålde dotterbolaget skulle 

vinsterna som har ökat dotterbolagets värde beskattas en gång till som kapitalvinst hos 

moderbolaget.
41

 Denna uppkomna kedjebeskattning skulle behöva undanröjas genom 

(indirekt) avräkning av den skatt som dotterbolaget har betalat för sina vinster i 

utlandet. I USA medges i vissa fall av kapitalvinstbeskattning av dotterbolagsandelar 

avräkning av den skatt som dotterbolaget har betalat. Detta genom att kapitalvinsten 

behandlas som en utdelning från dotterbolaget.
42

 

                                                 

38
 Joint Committee on Taxation, 99th Congress, 2d Session, General Explanation of the Tax Reform Act 

of 1986, s 870. 
39

 U.S. Treasury Department, International Tax Reform: An Interim Report 28 (jan 1993), citerad i 

Gustafson m fl, Taxation of International Transactions, s 368. 
40

 Dahlberg, Internationell beskattning, s 125. 
41

 Jfr Prop 2002/03:96 s 68 f. 
42

 IRC § 1248, Owens & Ball, The Indirect Credit, s 198 f. 
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 Även om avräkning medgavs av den skatt som dotterbolaget har betalat skulle dock 

ändå en viss kedjebeskattning kvarstå. Värdet av andelarna i ett bolag ökar ofta på 

grund av förväntade framtida vinster. De framtida vinster som ökar värdet är vinster 

efter skatt. Därmed försämrar den framtida skatten på dotterbolagets framtida vinster 

värdet på andelarna.
43

 Det skulle sannolikt inte vara möjligt att undanröja denna 

skattebelastning genom avräkning av en hypotetisk framtida skatt som kommer att 

betalas av dotterbolaget. 

2.4 Löpande beskattning av utländska dotterbolag 

2.4.1 Inledning 

Det andra sättet att beskatta inkomster från utländska dotterbolag är att beskatta de 

svenska moderbolagen löpande för inkomsterna som tjänas i dotterbolagen. En sådan 

beskattning skulle närmare bestämt innebära att inkomsterna beskattades hos 

moderbolaget varje år och direkt när de uppkom, oberoende av om och när inkomsterna 

delades ut till moderbolaget.  

En löpande beskattning av utländska dotterbolagsinkomster skulle onekligen 

innebära en stor förändring om den infördes. I nuläget finns inget land inom OECD som 

generellt beskattar utländska dotterbolag på det sättet.
44

 Det finns dock gott om länder 

som, liksom Sverige, beskattar utländska dotterbolag löpande under vissa speciella 

förutsättningar inom ramen för CFC-lagstiftning.
45

 Nya Zealand har dock tidigare haft 

en generell löpande beskattning av inkomster från utländska dotterbolag.
46

 Numera har 

emellertid landet gått över till att undanta inkomster från utländska dotterbolag från 

skatt.
47

 Vidare har Danmark en möjlighet för koncerner att beskattas på gruppnivå, 

varigenom utländska dotterbolag beskattas löpande samtidigt som underskott hos 

dotterbolagen tillåts minska de skattepliktiga inkomsterna i Danmark.
48

 

                                                 

43
 Jfr Prop 2002/03:96 s 69. 

44
 Kofler, G, Indirect Credit versus Exemption: Double Taxation relief for Intercompany Distributions, 

Bulletin for International Taxation 2012 vol 66 s 77. 
45

 Lang, CFC Legislation and Community Law, European Taxation 2002 vol 42 s 374. 
46

 Cullen & Dunne, New Zealand’s International Tax Review: A Direction for Change, New Zealand 

Inland Revenue department, s 1. 
47

 Kofler, G, Indirect Credit versus Exemption: Double Taxation relief for Intercompany Distributions, 

Bulletin for International Taxation 2012 vol 66 s 83. 
48

 Se Ottosen & Norremark, Denmark: New Joint Taxation Regime, Territoriality Principle and 

Reduction of the Corporate Tax Rate, Bulletin for International Taxation 2005 vol 59 s 471 ff. 
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Frågor som aktualiseras angående utformningen av den löpande beskattningen är 

vilka innehav som ska omfattas av beskattningen, hur andra innehav ska beskattas och 

hur internationell dubbelbeskattning ska undanröjas. Dessutom uppkommer frågan om 

moderbolag som omfattas av beskattningen ska få utnyttja förluster hos det utländska 

dotterbolaget för att minska skatten i Sverige. Vidare skulle beskattningen förmodligen 

behöva omfatta inte bara bolag som ägs direkt av det svenska bolaget, utan även bolag 

som ägs av dotterbolaget, varför man behöver ta ställning till hur detta skulle gå till. 

Dessa frågor ska behandlas i det följande. Det kan dock inte bli fråga om någon 

allomfattande utredning av alla möjliga detaljer, utan endast en genomgång av de 

viktigaste egenskaperna hos ett system för löpande beskattning för att ge en bild av hur 

ett sådant system skulle kunna se ut. Först ska dock en introduktion ges till hur löpande 

beskattning av utländska dotterbolagsinkomster kan gå till genom en beskrivning av den 

svenska CFC-beskattningen. CFC-beskattningen kommer sedan att tjäna som grund för 

hur en mer generell löpande beskattning kan se ut. 

2.4.2 Den svenska CFC-beskattningen 

En åtgärd som Sverige har vidtagit för att generellt motverka internationell 

skatteplanering är att införa s k CFC-lagstiftning. CFC står för controlled foreign 

company eller corporation. Reglerna går i korthet ut på att löpande beskatta bolag i 

lågskatteländer som kontrolleras av bolag och individer som är skattskyldiga i Sverige, 

och finns i 39 a kap IL. Därmed kan reglerna sägas utgöra ett undantag från principen 

att utländska juridiska personer inte beskattas i Sverige. 

En förutsättning för att reglerna ska bli tillämpliga är att en skattskyldig anses vara 

en ”delägare i en utländsk juridisk person” enligt 39 a kap 2 § IL. För detta krävs att den 

skattskyldige, direkt eller indirekt genom andra utländska juridiska personer, innehar 

eller kontrollerar minst 25 procent av en utländsk juridisk persons kapital eller röster. 

Hur avgörs det om gränsen på 25 procent är uppnådd när det handlar om ett indirekt 

innehav? Enligt 39 a kap 4 § IL utgör den skattskyldiges del av kapitalet produkten av 

kapitalandelarna i varje led av ägarkedjan. Till exempel är gränsen på 25 procent nådd 

om ett svenskt bolag äger 50 procent av ett utländskt bolag, som i sin tur äger 50 

procent av det lågbeskattade bolaget (0,5 × 0,5 = 0,25). Enligt samma paragraf ska det 

indirekta innehavet av rösterna anses utgöras av den lägsta röstandelen i något led av 

ägarkedjan. Med andra ord är 25-procentsgränsen uppnådd för rösterna om den 
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skattskyldige innehar 25 procent av rösterna i ett bolag, som i sin tur innehar 25 procent 

av rösterna i det lågbeskattade bolaget. 

Varför ligger gränsen för CFC-beskattning på just 25 procent av rösterna eller 

kapitalet? Tidigare gick gränsen vid tio procent, samtidigt som det för beskattningen 

krävdes att minst 50 procent av rösterna eller kapitalet innehades av personer som var 

obegränsat skattskyldiga i Sverige. År 2004 togs kravet om att 50 procent skulle innehas 

av obegränsat skattskyldiga bort och gränsen för en enskilds innehav höjdes till 25 

procent. För behållandet av tioprocentsgränsen talade att en högre gräns ökar 

möjligheterna till kringgående genom att flera oberoende personer samverkar.
49

 Enligt 

Regeringen och flera remissinstanser var nackdelarna med en så låg gräns att det vid 

mindre innehav kunde vara svårt för den skattskyldige att skaffa sig den information 

som behövs för redovisning av CFC-inkomsterna.
50

 Vidare bedömde Regeringen mot 

bakgrund av erfarenheterna från tidigare regler risken för kringgående vid en gräns på 

25 procent som liten.
51

 

Enligt nyss nämnda 39 a kap 2 § IL kan en delägare omfattas av CFC-reglerna även 

om delägaren inte ensam direkt eller indirekt kontrollerar en andel på 25 procent av 

rösterna eller kapitalet. Delägaren omfattas också av reglerna om delägaren och 

personer i intressegemenskap med denne tillsammans når upp till kravet på 25 procents 

kontroll. På detta sätt motverkas ett kringgående av reglerna.
52

 Vad som utgör personer i 

intressegemenskap med varandra anges i 39 a kap 3 § IL. Det är fråga om fyra olika fall. 

För det första är personerna i intressegemenskap om de är moderföretag och 

dotterföretag eller står under i huvudsak gemensam ledning. För det andra föreligger 

intressegemenskap mellan personer som är juridiska personer, om den ena personen 

direkt eller indirekt innehar eller kontrollerar minst 50 procent av kapitalet eller rösterna 

i den andra personen. För det tredje föreligger intressegemenskap om den ena personen 

är en fysisk person och den andra en juridisk person vars kapital eller röster direkt eller 

indirekt innehas eller kontrolleras till minst 50 procent av den fysiska personen. 

Slutligen är personer i intressegemenskap också om de är närstående.
53

 

                                                 

49
 SOU 2001:11 s 202. 

50
 Prop 2003/04:10 s 56. 

51
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En annan förutsättning för att CFC-beskattning ska bli aktuell är att den utländska 

juridiska personens inkomster anses lågbeskattade enligt 39 a kap 5 § IL. Hur det avgörs 

om inkomsterna är lågbeskattade ska dock inte behandlas i detta avsnitt, eftersom något 

sådant rekvisit inte skulle vara aktuellt för en generell löpande beskattning av utländska 

dotterbolag. 

Hur beräknas det utländska bolagets inkomster som är skattepliktiga för ägaren? 

Enligt 39 a kap 10 § 1 st ska vid beräkning av överskottet av lågbeskattade inkomster 

den utländska juridiska personen behandlas som ett svenskt aktiebolag som har 

motsvarande inkomster i Sverige och som inte är ett investmentföretag. Enligt 39 a kap 

11 § 1 st ska inkomstberäkning ske med utgångspunkt i resultat- och balansräkningar 

för den utländska juridiska personen. Dessa ska vara upprättade enligt vissa regler i 

bokföringslagen (1999:1078). Enligt 3 st i samma paragraf får inkomstberäkningen 

dock ske med utgångspunkt i resultat- och balansräkningar som har upprättats enligt 

andra regler, om den upprättade redovisningen innehåller tillförlitliga uppgifter som är 

tillräckliga för beskattningen. Att uppgifterna ska vara tillförlitliga innebär att de har 

varit föremål för granskning av revisor på motsvarande sätt som enligt svenska 

redovisningsregler.
54

 Att de ska vara tillräckliga för beskattningen betyder enligt 

förarbetena att redovisningen följer EU:s direktiv på området eller annars följer kriterier 

som är internationellt accepterade och därför eventuellt efter några enklare justeringar 

bör kunna utgöra en tillräcklig grund för beskattningsfrågan.
55

 Som utgångspunkt ska 

alltså nya resultat- och balansräkningar upprättas för den juridiska personen, men i 

undantagsfall behöver inga nya resultat- och balansräkningar upprättas. För det fall att 

det inte finns tillräckliga uppgifter för att varken upprätta nya resultat- och 

balansräkningar eller förlita sig på de utländska räkenskaperna uppskattas det utländska 

bolagets inkomster enligt reglerna för skönsbeskattning i 57 kap skatteförfarandelagen 

(2011:1244) (SFL).
56

 

I 39 a kap 13 § 1 st stadgas vad CFC-beskattningen innebär för den skattskyldige. 

Delägaren i den utländska juridiska personen med lågbeskattade inkomster är 

skattskyldig för en så stor del av överskottet hos den utländska juridiska personen som 

motsvarar hans del av kapitalet hos personen. 
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2.4.3 Vilka innehav ska omfattas av löpande beskattning? 

Efter att ha gått igenom den svenska CFC-lagstiftningen kan vi nu se närmare på hur en 

mer generell löpande beskattning av utländska dotterbolagsinkomster skulle kunna se 

ut. En fråga som skulle behöva besvaras innan sådan lagstiftning infördes är vilka 

utländska bolag som skulle omfattas av den löpande beskattningen. Det som omfattas av 

CFC-beskattningen idag är som nämnts direkta och indirekta innehav på 25 procent 

eller mer av rösterna eller kapitalet i det utländska bolaget. För att undvika att den 

löpande beskattningen kringgås skulle även en sådan beskattning behöva omfatta 

indirekta innehav. Förmodligen skulle även motsvarigheter till reglerna som räknar ihop 

innehaven hos olika personer i en intressegemenskap behövas. Här ska undersökas om 

gränsen för när innehav omfattas av beskattningen liksom för CFC-beskattningen bör 

ligga vid 25 procent av kapital eller röster eller om andra gränser är lämpliga. 

Det som utreds i denna uppsats är beskattningen av direktinvesteringar, så en 

utgångspunkt här är att endast bolag som utgör sådana investeringar ska omfattas av den 

löpande beskattningen, medan portföljinvesteringar inte ska omfattas. Om även 

portföljinvesteringar omfattades av den löpande beskattningen kan det tänkas att detta 

skulle hämma möjligheterna för företags kapitalplacering i alltför stor utsträckning. Det 

kan dock noteras att Peroni m fl föreslår att USA ska börja beskatta alla typer av 

aktieägare, fysiska och andra, löpande för inkomster hos utländska bolag som de har 

andelar i, oavsett hur stora innehav det handlar om.
57

 

Om enbart de innehav som anses som direktinvesteringar ska omfattas av den 

löpande beskattningen, hur ska då andra innehav beskattas? I min mening vore det 

mindre lämpligt om de mindre innehaven inte beskattades alls, eftersom tröskeleffekten 

mellan ingen och löpande beskattning i sådana fall skulle vara för dramatisk och 

starkare incitament att undgå den löpande beskattningen skulle skapas. Det finns därför 

i princip två alternativ för beskattning av mindre aktieposter som båda innebär 

beskattning med uppskov, d v s beskattning när utdelning sker. Antingen förenas 

beskattningen med möjlighet till indirekt avräkning av skatten som det utländska 

bolaget har betalat för sin vinst, eller så ges ingen möjlighet till sådan avräkning. I den 

nuvarande beskattningen av portföljinvesteringar (andelar som inte är näringsbetingade 

enligt 24 kap IL) finns ingen möjlighet till undanröjande av den internationella 
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ekonomiska dubbelbeskattningen. För att inte behandla kapitalplacerande bolag bättre 

än kapitalplacerande fysiska personer är det troligt att samma ordning bör gälla i ett 

system för löpande beskattning av företags direktinvesteringar. 

För att ta ställning till vilka innehav som ska räknas som direktinvesteringar och 

därmed beskattas löpande kan, förutom av CFC-beskattningen, ledning tas av vilka 

andelsinnehav som enligt svensk rätt medför skattefria utdelningar. Detta anges i 

reglerna om skattefria utdelningar på näringsbetingade andelar. En investering i en 

utländsk näringsbetingad andel är nämligen begreppsmässigt i princip detsamma som en 

direktinvestering.
58

 Gränsdragningen mellan näringsbetingade och kapitalplacerings-

andelar är alltså densamma som gränsdragningen på det internationella planet mellan 

direktinvesteringar och portföljinvesteringar. 

Vad som är en näringsbetingad andel framgår av 24 kap 13-16 §§ IL. I 14 § anges att 

en andel är näringsbetingad om den är en kapitaltillgång och om något av tre alternativa 

rekvisit är uppfyllt. För det första är andelen näringsbetingad om den inte är 

marknadsnoterad, oavsett storleken på innehavet. Detta motiveras av att onoterade 

andelar normalt inte lämpar sig för kapitalplaceringar, eftersom de inte är likvida på 

samma sätt som noterade andelar och ofta är förknippade med högre risk.
59

 Även om 

innehavet avser marknadsnoterade aktier kan det vara näringsbetingat om det ger tio 

procent eller mer av rösterna i det ägda bolaget. Att det är röstetalet och inte kapitalet 

som är relevant för om innehavet är näringsbetingat eller inte är för att antalet röster ger 

en indikation på hur engagerad ägaren är i bolaget.
60

 Tidigare var denna gräns 25 

procent. Att den sänktes till tio berodde bl a på att regeringen egentligen principiellt 

ansåg att skatt på utdelning mellan aktiebolag helt borde avskaffas, och att innehav på 

tio procent i regel innebär ett så starkt ägarengagemang att det s k sparbösseargumentet 

inte var särskilt starkt. Med sparbösseargumentet, som var ett viktigt skäl till att skatten 

på utdelningar till aktiebolag inte avskaffades helt, menas att det vore olämpligt om 

fysiska personer kunde få en skattemässig fördel genom att äga aktier i 

kapitalplaceringssyfte indirekt genom ett bolag istället för att äga dem direkt.
61

 Slutligen 

kan andelar vara näringsbetingade även om de är onoterade och utgör under tio procent 

av rösterna i bolaget, om innehavet betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget 
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eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska 

förhållanden kan anses stå det nära. 

Hur bör avgränsningen mellan löpande beskattning (direktinvesteringar) och 

beskattning med uppskov (portföljinvesteringar) göras i ljuset av avgränsningen i 

svensk rätt mellan näringsbetingade andelar och kapitalplaceringsandelar, och i ljuset av 

vilka innehav som omfattas av CFC-beskattning? Förmodligen bör löpande beskattning 

inte ske för alla de innehav som idag räknas som näringsbetingade andelar, särskilt med 

tanke på att alla onoterade andelar idag anses som näringsbetingade. Om t ex ett svenskt 

bolag hade ett mycket litet innehav i ett utländskt onoterat bolag kan det misstänkas att 

en löpande beskattning av det svenska bolagets del av det utländska bolagets inkomster 

inte skulle vara möjlig att genomföra. Detta eftersom det kan vara svårt för det svenska 

bolaget att få tillräcklig information om det ägda bolagets inkomster för att kunna 

redovisa inkomsterna enligt svensk rätt.  

Hur stort innehav ska då medföra löpande beskattning? Både röstandel och 

kapitalandel i det utländska bolaget bör vara relevant för att avgöra om löpande 

beskattning ska ske eller inte, eftersom samtliga fall där reellt inflytande finns bör 

omfattas. En relativt lågt satt gräns på tio procent har fördelen att det fångar upp fler fall 

där ägarbolaget har inflytande i det utländska bolaget. Frågan är om tio procent av 

rösterna eller kapitalet alltid är tillräckligt stort för att den skattskyldige ska kunna få ut 

den information som behövs för att redovisa det utländska bolagets inkomster enligt 

svensk rätt. Som nämnts var just informationsproblematiken ett skäl till att man höjde 

gränsen från tio procent till 25 procent när det gällde den svenska CFC-beskattningen. 

Peroni m fl anser dock att tio procents ägarandel skulle vara tillräckligt för att 

amerikanska aktieägare skulle kunna erhålla tillräckligt med information för löpande 

beskattning.
62

 Som stöd för detta hänvisar de till att det för tillgång till den indirekta 

avräkningen i USA för utdelning från utländska bolag krävs en ägarandel på tio procent. 

För den indirekta avräkningen krävs det ju relativt detaljerad information, eftersom det 

utländska bolagets inkomster måste beräknas enligt amerikansk rätt (om än med 

möjlighet att till viss grad förlita sig på det utländska bolagets ordinarie redovisning). 

Om tioprocentsgränsen fungerar bra för detta syfte i USA kan det tänkas att det också 

skulle vara tillräckligt för löpande beskattning i Sverige. Emellertid skulle möjligtvis 
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också en gräns på 25 procent i tillräcklig utsträckning åstadkomma den åsyftade 

omfattningen av den löpande beskattningen, nämligen att innehav som ger betydande 

inflytande i det utländska bolaget ska omfattas. Högre gränser kring 50 procent skulle 

dock i min mening i för stor utsträckning kunna kringgås genom samverkan av 

oberoende ägare. Jag sluter mig därför till att gränsen för löpande beskattning skulle 

behöva ligga någonstans mellan tio och 25 procent av rösterna eller kapitalet. 

2.4.4 Beskattningen av ägarbolagets del av inkomsterna 

Precis som i nuvarande CFC-beskattning bör ägarens del av det utländska företagets 

inkomster vara lika med dennes kapitalandel i det utländska företaget. Det är denna del 

av inkomsterna som skulle beskattas hos det svenska moderbolaget. Vid indirekta 

innehav skulle det, också som i nuvarande CFC-beskattning, vara produkten av 

kapitalandelarna i de olika ägarleden som bestämde hur stor del av det indirekt ägda 

bolagets inkomster som beskattades hos det svenska moderbolaget. 

 Beräkningen av det utländska bolagets inkomster skulle ske med tillämpning av 

svenska skatteregler, eftersom beskattningen i annat fall skulle kunna skilja sig i för stor 

utsträckning från beskattningen av svenska bolag, beroende på hur inkomstberäkningen 

sker där det utländska bolaget är etablerat.
63

 Gränsen för när löpande beskattning sker 

borde medföra att det skattskyldiga ägarbolaget kan erhålla tillräcklig information för 

att redovisa det utländska bolagets inkomster enligt svensk rätt. Trots detta går det inte 

att utesluta att det i vissa fall inte är möjligt. Enligt nu gällande CFC-beskattning ska 

som nämnts som utgångspunkt beräkningen av det utländska bolagets inkomster göras 

genom upprättande av resultat- och balansräkningar. Om det utländska bolagets 

räkenskaper är tillförlitliga och tillräckliga kan dock dessa användas. I annat fall 

tillämpas reglerna om skönsbeskattning i 57 kap SFL. Liknande regler bör gälla för en 

generell löpande beskattning av utländska dotterbolags inkomster.
64

 Det skulle dock 

förmodligen inte vara lämpligt att påföra skattetillägg enligt 49 kap 15 § SFL, som 

vanligtvis tas ut vid skönsbeskattning, om skönsbeskattning skedde på grund av 

oförmåga att erhålla information från det utländska bolaget. Ett alternativ till 

skönsbeskattning skulle kunna vara att beskattning skedde först när utdelning eller 

                                                 

63
 Jfr prop 2003/04:10 s 85. 

64
 Jfr Peroni m fl, Getting Serious About Curtailing Deferral of U.S. Tax on Foreign Source Income, 

SMULR 1999 vol 52 s 511. 



 

 

28 

 

försäljning av andelarna skedde, med en viss ränteuppräkning av skatten för att 

kompensera för skatteuppskovet.
65

 Det bör också övervägas om det som i det 

amerikanska systemet för indirekt avräkning vid inkomstberäkningen borde vara 

tillräckligt med sådana justeringar av det utländska bolagets ordinarie redovisning som 

innebär betydande skillnader jämfört med de svenska skattereglerna. Detta för att i 

möjligaste mån underlätta för de skattskyldiga att redovisa inkomsterna. En metod att 

ytterligare förenkla inkomstredovisningen skulle kunna vara att utarbeta regler om vissa 

accepterade redovisningsregelverk eller utländska skattebaser, eventuellt med 

schablonsmässigt bestämda justeringar av dem.
66

 

Ett annat problem med en löpande beskattning är att den skulle kunna innebära 

likviditetsmässiga nackdelar för det svenska bolaget som beskattas. Om det svenska 

bolaget endast äger en mindre del i det utländska bolaget är det inte säkert att det 

svenska bolaget har möjlighet att påverka det utländska i sådan utsträckning att det delar 

ut ett belopp som täcker det svenska bolagets skattskyldighet för de utländska vinsterna. 

Det kan ju hända att övriga aktieägare vill återinvestera vinsten i verksamheten. Det ska 

dock märkas att den svenska skattskyldigheten för vinsterna kommer att vara relativt 

liten, eftersom avräkning av den utländska skatten medges. Det kan ändå inte uteslutas 

att tillräcklig utdelning i vissa fall inte kan fås, varigenom en likviditetsmässig nackdel 

uppkommer för det svenska bolaget. Det bör därför övervägas om de skattskyldiga som 

inte lyckas erhålla tillräcklig utdelning från det ägda bolaget bör medges anstånd med 

betalningen av skatten under vissa villkor. 

2.4.5 Avräkning av utländsk skatt 

Om löpande beskattning av utländska dotterbolagsinkomster infördes skulle inter-

nationell dubbelbeskattning uppstå, eftersom dotterbolagets land också skulle beskatta 

inkomsterna. För att inte missgynna investeringar utomlands måste dubbelbeskattningen 

undanröjas. I annat fall skulle de utländska inkomsterna bli föremål för kedje-

beskattning. Undanröjandet av dubbelbeskattningen skulle ske genom avräkning av den 

utländska skatten som dotterbolaget har betalat mot den svenska skatt som 

moderbolaget påförs för det utländska dotterbolagets inkomster. Det är med andra ord 
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fråga om indirekt avräkning. Den ordinarie avräkningen i Sverige medger enligt 2 kap 1 

§ AvrL som utgångspunkt bara avräkning när det är samma person som har beskattats i 

Sverige och utomlands.
67

 Redan nu finns dock möjlighet till ett slags indirekt avräkning 

när CFC-beskattning sker. Reglerna härom finns i 4 kap AvrL. För att visa hur 

avräkningen skulle ske i ett system för löpande beskattning ska här kort beskrivas hur 

den indirekta avräkningen vid CFC-beskattning fungerar. 

 Enligt 4 kap 1 § AvrL har en CFC-beskattad person rätt att genom avräkning av de 

utländska skatter på CFC-inkomsterna som har betalats av den utländska juridiska 

personen få nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt. Enligt 4 kap 2 § får 

avräkning ske med ett belopp som motsvarar summan av den eller de utländska 

juridiska personernas utländska skatter på lågbeskattade inkomster multiplicerad med 

det eller de andelstal som, enligt 39 a kap 13 § IL, använts vid fastställandet av de 

lågbeskattade inkomster som delägaren tagit upp. Det är med andra ord frågan om att 

bestämma hur mycket av de utländska skatterna som är hänförliga till den svenska 

personens andel i det utländska bolaget och dess inkomster. Om den utländska skatten 

är 100 och den CFC-beskattade personens kapitalandel är 30 procent, är alltså den 

avräkningsbara utländska skatten 30. 

I 2 st i samma paragraf anges hur spärrbeloppet för avräkningen beräknas. 

Spärrbeloppet är det högsta belopp med vilket den utländska skatten får avräknas ett 

beskattningsår. Avräkning får ske högst med ett belopp som utgör summan av den 

svenska statliga och kommunala inkomstskatt som hänför sig till de lågbeskattade 

inkomsterna. Man beräknar alltså ett separat spärrbelopp för alla CFC-beskattade 

inkomster, skiljt från det ordinarie spärrbeloppet i 2 kap 9 § AvrL. Man följer liksom i 

den ordinarie avräkningen den s k overall-principen, vilket här innebär att man beräknar 

ett gemensamt spärrbelopp för alla CFC-inkomster från alla länder.
68

 I 4 kap 4 § ges en 

möjlighet till s k carry forward av utländska skatter som på grund av spärrbeloppet inte 

har kunnat avräknas ett visst år. 

2.4.6 Beaktande av underskott i de utländska dotterbolagen 

Om löpande beskattning av utländska dotterbolag infördes, skulle då underskott från de 

utländska dotterbolagen tillåtas minska skatten på moderbolagets inhemska inkomster? I 
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nuläget kan underskott i en juridisk persons utländska fasta driftställen minska svenska 

inkomster, eftersom all näringsverksamhet som bedrivs av en juridisk person räknas 

som en och samma näringsverksamhet enligt 14 kap 10 § IL. Detta förutsätter dock att 

det fasta driftstället skulle ha beskattats i Sverige om det hade haft ett överskott, d v s att 

det inte undantas från beskattning genom ett skatteavtal.
69

 Det är dock inte utan vidare 

möjligt beakta utländska dotterbolags underskott vid fastställandet av den svenska 

skatten. Ett koncernbidrag kan endast göras till svenska bolag enligt 35 kap 2 § IL, eller 

till bolag hemmahörande inom EES om koncernbidraget är hänförligt till en verksamhet 

för vilken bolaget är skattskyldigt i Sverige enligt 35 kap 2 a §. Reglerna om koncern-

avdrag i 35 a kap IL möjliggör dock avdrag hos svenska bolag för slutliga förluster hos 

utländska dotterbolag hemmahörande inom EES. Att det endast är slutliga förluster som 

får dras av innebär bland annat att dotterföretaget har försatts i likvidation och att 

underskottet inte har kunnat utnyttjas och inte kan komma att utnyttjas av dotterbolaget 

eller någon annan i den stat där dotterbolaget hör hemma (35 a kap 5 och 6 §§). 

Frågan är om möjligheterna att beakta underskott i utländska dotterbolag borde vara 

lika restriktiva om dotterbolagen beskattades löpande. Något som talar för att öka 

möjligheterna till resultatutjämning mellan svenska och utländska bolag vid löpande 

beskattning är att detta skulle innebära en symmetrisk behandling av vinster och 

förluster.
70

 Om utländska överskott beskattas i Sverige, kan man anse att utländska 

underskott också bör minska den skattskyldiges resultat i Sverige. Denna symmetri 

skulle dock brista om skatten i landet där ett dotterbolag var etablerat var högre än i 

Sverige, eftersom avräkningen av den utländska skatten skulle medföra att vinster i 

utlandet inte beskattades alls i Sverige. Detta är emellertid också fallet med nuvarande 

beskattning av fasta driftställen i utlandet, eftersom det inte finns någon begränsning i 

avdragsrätten för förluster när den svenska skatten avräknas fullt ut. Det är också mest 

förenligt med skatteförmågeprincipen att möjliggöra beaktande av utländska underskott. 

Det kan också anföras neutralitetsskäl för beaktande av underskott i löpande-

beskattade dotterbolag. Det grundläggande skälet bakom möjligheter till resultat-

utjämning mellan koncernbolag är att jämställa verksamhet bedriven i en koncern med 

verksamhet som bedrivs i ett enda bolag. Om förlustutjämning tillåts över nations-

gränserna bidrar detta dessutom till ökad neutralitet mellan investeringar inom landet 
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och investeringar utom landet. Det skulle också innebära ökad neutralitet mellan 

etablering genom fast driftställe och dotterbolag.
71

 Något annat som talar för ökade 

möjligheter till resultatutjämning är att de nuvarande reglerna redan i dagsläget kan stå i 

strid med EU-rätten.
72

 

Något som talar mot att låta utländska underskott kvittas mot inhemska överskott är 

att det ökar möjligheterna till skatteplanering i form av att man först etablerar sig så att 

etableringen beskattades löpande, för att när etableringen så småningom börjar gå med 

vinst minska innehavet så att löpande beskattning inte längre skedde. I den tidigare 

CFC-beskattningen kunde underskott i CFC-bolaget kvittas mot överskott i Sverige, 

vilket medförde denna typ av planering.
73

 Samtidigt talar det faktum att ett mindre 

innehav skulle beskattas utan undanröjande av internationell ekonomisk dubbel-

beskattning för att ett sådant upplägg skulle vara mindre gynnsamt för den 

skattskyldige. Dessutom innebär det nuvarande systemet förmodligen större problem i 

detta hänseende. Det möjliggör nämligen för investerare att i ett inledningsskede 

etablera ett fast driftställe i utlandet för att kunna kvitta driftställets förluster mot de 

inhemska vinsterna. När sedan verksamheten utomlands börjar gå med vinst görs 

verksamheten om till ett dotterbolag så att det undgår svensk beskattning.
74

 

Ökade möjligheter att beakta dotterbolagets förluster skulle dock öppna för en lite 

annorlunda form av skatteplanering för de fall det inte är ett svenskt bolag som är 

koncernens högsta moderbolag. En koncern skulle kunna utnyttja underskotten hos ett 

utländskt bolag i ett inledningsskede genom att det utländska bolaget ägs av ett svenskt 

koncernbolag. När sedan det utländska bolaget börjar gå med vinst kan ägarstrukturen i 

koncernen ändras så att det utländska bolaget istället ägs av ett koncernbolag i ett annat 

land som inte beskattar utländska dotterbolagsinkomster. På så sätt skulle avdrag för 

underskotten erhållas utan att detta sedan kompenserades med beskattning. Denna typ 

av planering skulle dock kunna motverkas genom att underskotten i det utländska 
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bolaget som har använts för att minska den svenska skatten återförs till beskattning när 

det svenska bolaget avyttrar andelarna i det utländska bolaget.
75

 

Även andra regler mot missbruk skulle behövas. Det skulle t ex behövas regler som 

förhindrar handel med förlustbolag av den typ som finns för koncernbidrag och 

koncernavdrag, som för resultatutjämning kräver att dotterbolaget måste ha ägts av 

moderbolaget under hela beskattningsåret eller sedan det började beskriva verksamhet 

av något slag (35 kap 3 § 3 p samt 35 a kap 5 § 2 p). Det skulle också behövas regler 

som begränsar möjligheten att beakta underskott i Sverige till den del de även beaktas 

utomlands. 

Slutsatsen blir att ett system för löpande beskattning förmodligen bör möjliggöra för 

resultatutjämning mellan det svenska ägarbolaget och det utländska bolaget. 

Möjligheten att beakta de utländska underskotten bör dock, precis som beskattningen av 

överskotten, vara begränsad till den del av underskottet som är hänförlig till ägarens 

kapitalandel.
76

 

2.4.7 Sammanfattning 

Ett system för löpande beskattning av utländska dotterbolagsinkomster skulle alltså 

kunna se ut på följande sätt. Innehav i utländska bolag som anses som portfölj-

investeringar beskattas med uppskov, d v s beskattningen sker endast av utdelning från 

sådana innehav. Som utgångspunkt skulle inget undanröjande av den internationella 

ekonomiska dubbelbeskattningen vara möjlig för inkomster från sådana innehav. När ett 

innehav passerar en viss storleksgräns, som ligger på mellan 10 och 25 procent av 

rösterna eller kapitalet i bolaget, anses innehavet som en direktinvestering och beskattas 

därmed löpande. 

Beskattningen går till så att en lika stor andel av det utländska bolagets inkomster 

som det ägande bolagets andel i det utländska bolagets kapital tas upp som inkomst hos 

det ägande bolaget. Det utländska bolagets totala inkomster bestäms enligt svenska 

skatteregler. Vid beräkningen av dessa inkomster bör det eventuellt finnas förenklande 

regler som låter den skattskyldige använda det utländska bolagets ordinarie redovisning 
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i större utsträckning. Vid beskattningen tillåts den skattskyldige att avräkna den del av 

den utländska skatten som belöper på den skattskyldiges del av inkomsterna. 

Som följd av att det svenska bolagets inkomster från utländska dotterbolag beskattas 

löpande, tillåts också underskott i de utländska bolagen minska det svenska bolagets 

inhemska inkomster. Detta är dock begränsat till en lika stor del av underskottet som 

ägarbolagets andel av kapitalet i det utländska bolaget. 
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3 Skatteplanering 

3.1 Inledning 

Efter att ha beskrivit hur den nu gällande ordningen som inte beskattar utländska 

dotterbolagsinkomster fungerar och hur olika system för beskattning av sådana 

inkomster kan se ut är det dags att undersöka dessa olika systems fördelar och 

nackdelar. Detta kapitel behandlar hur den nuvarande frånvaron av beskattning samt de 

olika sätten för beskattning påverkar möjligheterna till skatteplanering. Främst avses här 

internationell skatteplanering som går ut på att flytta multinationella företags 

skattepliktiga inkomster från Sverige. För att utreda skatteplaneringsmöjligheterna 

kommer det att bli nödvändigt att gå igenom olika regler som syftar till att motverka 

sådant missbruk. Inledningsvis kommer jag i avsnitt 3.2 att behandla olika typer av 

skatteplanering som nuvarande frånvaro av beskattning ger upphov till. Sedan 

behandlas i avsnitt 3.3 i vilken utsträckning dessa problem skulle motverkas med 

beskattning med uppskov, samt därefter i avsnitt 3.4 hur de skulle motverkas med 

löpande beskattning. 

3.2 Nuvarande möjligheter till skatteplanering 

3.2.1 Förflyttning av vinst genom koncerninterna transaktioner 

Skattefriheten för utländska näringsbetingade andelar kan skapa möjligheter för företag 

att undvika beskattning i Sverige. Att inkomster från utländska dotterbolag inte 

beskattas i Sverige gör att det kan vara gynnsamt för moderbolag att flytta sina vinster 

från Sverige till lägre beskattade utländska dotterbolag genom olika typer av 

koncerninterna transaktioner. Transaktioner med utländska närstående bolag som 

minskar en koncerns beskattning i Sverige kan mycket väl ha även andra än 

skattemässiga skäl för sig.
77

 Det är dock inte önskvärt att företag väljer en viss 

koncernstruktur med bolag i vissa länder med lägre skatt för att minska beskattningen i 

Sverige, varför det har införts olika typer av regler som syftar till att motverka 

skatteplanering. 

I 14 kap 19–20 §§ IL finns den s k felprisregeln. Den innebär att ett svenskt företag 

inte utan vidare kan minska sin vinst i Sverige genom att t ex sälja varor till ett pris 
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understigande marknadsvärdet till ett närstående utländskt bolag. I annat fall skulle 

företag mycket enkelt kunna flytta sin vinst till lågskatteländer. En transaktion mellan 

närstående bolag måste istället överensstämma med vad som hade gällt mellan två 

fristående företag, ett uttryck för den s k armlängdsprincipen.
78

 Tolkningen av 

felprisregeln görs med ledning av omfattande riktlinjer från OECD kallade Transfer 

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OECD:s 

riktlinjer).
79

 Dessa riktlinjer innehåller olika metoder för att bestämma det 

marknadsmässiga priset för koncerninterna transaktioner och är vägledande för 

internprissättningen i många länder. Riktlinjerna är kopplade till art 9 om 

internprissättning i OECD:s modellskatteavtal.
80

 Även om vissa länder inför mer 

detaljerade nationella regler för fastställandet av armlängdspriset mellan närstående 

företag,
81

 utgör den s k armlängdsprincipen som den kommer till uttryck i OECD:s 

riktlinjer grunden för OECD-ländernas, och andra länders, bestämmande av sina 

skatteanspråk på multinationella företag.
82

 Sverige saknar en mer detaljerad lagstiftning 

om internprissättning, varför tolkningen av 14 kap 19-20 §§ IL i hög grad blir beroende 

av OECD:s riktlinjer. 

Riktlinjerna är som sagt omfattande och komplicerade. Detta gör att det är tids- och 

resurskrävande både för företagen att tillämpa dem och för skattemyndigheter att 

granska företagens tillämpning av dem.
83

 Svårigheterna att tillämpa reglerna beror 

också på att de kräver jämförelser med jämförbara fristående transaktioner, något som 

är svårt att hitta med tanke på att transaktioner inom en koncern ofta är komplexa och 

annorlunda de transaktioner som företas mellan fristående företag. Därmed kan det 

ifrågasättas om reglerna är särskilt effektiva.
84

 En tillämpning av armlängdsprincipen 

och riktlinjerna kan vidare leda till oprecisa resultat med ett stort spann av möjliga 

armlängdsmässiga priser för en och samma transaktion.
85

 Dessutom kan multinationella 

företag med hjälp av koncerninterna transaktioner styra mycket av sina vinster till 

lågskatteländer trots att reglerna om internprissättning följs. Detta har bl a att göra med 
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det faktum att företagen själva kan bestämma hur transaktionerna mellan de olika 

bolagen i en koncern ska utformas.
86

 Exempelvis kan de se till att deras värdefulla 

immateriella tillgångar ägs av bolag i lågskatteländer varefter de låter de andra bolagen i 

koncernen betala royalties för användning av tillgångarna.
87

 Ett annat sätt att styra 

vinster till lägre beskattade länder är att låta ett lågbeskattat bolag anta koncernens 

affärsmässiga risk, medan högre beskattade bolag utför enklare prestationer utan större 

risk. Vid en prövning av transaktionerna med exempelvis nettomarginalmetoden 

tilldelas då det högre beskattade bolaget en mindre vinstmarginal, medan resten av 

vinsterna som transaktionerna ger upphov till hamnar hos det lågbeskattade bolaget.
88

 

Det kan dock bli fråga om betydligt mer avancerade upplägg som utnyttjar skillnader i 

olika länders skatteregler för att få ned skattekostnaderna betydligt. Ett uppmärksammat 

fall är Google, som genom att utnyttja skillnader i USA:s, Irlands och Nederländernas 

skattelagstiftning ska ha åstadkommit en effektiv skattesats på 2,4 procent.
89

 Ett annat 

fall av skatteplanering som har uppmärksammats nyligen är den av IKEA-gruppen, som 

ska ha minskat företagsgruppens globala skattekostnader genom bl a royaltybetalningar 

till ett bolag i Luxemburg.
90

 

Hur stort skattebortfall som orsakas av dessa typer av skatteplanering är osäkert. Det 

finns dock flera empiriska undersökningar som visar att multinationella företag 

använder internprissättning för att minska sina skattekostnader.
91

 I en OECD-rapport 

angavs att även om det behövs mer arbete för att ta reda på omfattningen av problemen 

med urholkning av skattebaser, står det klart att det faktiskt sker och att det utgör ett hot 

mot länders skatteintäkter.
92

 Clausing uppskattar att USA år 2008 förlorade 90 miljarder 
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dollar i bolagsskatteintäkter på grund av förflyttning av bolags vinster utomlands, vilket 

motsvarade trettio procent av de totala amerikanska bolagsskatteintäkterna det året.
93

 

Dischinger lägger vidare fram indirekta bevis för att vinstförflyttning hos 

multinationella företag inom EU till lägre beskattade länder sker.
94

 

Vissa tror att det aldrig kommer att gå att helt råda bot på bristerna i internpris-

sättningsreglerna utan att det behövs mer genomgripande förändringar.
95

 En del anser 

att man bör frångå armlängdsprincipen och separatmetoden (”separate entity 

approach”)
96

 och övergå till formelbaserad beskattning av multinationella företag på 

gruppnivå (”global formulary apportionment”).
97

 Andra har föreslagit förändringar mer 

relaterade till nuvarande regler, men med ändrade metoder för bestämmande av priser 

vid koncerninterna transaktioner.
98

 

3.2.2 Särskilt om ränteavdrag 

Ett sätt att minska skatten i Sverige är det som har kommit att kallas räntesnurror. En 

enkel variant av dessa är att ett svenskt moderbolag tar upp ett lån hos ett dotterbolag 

hemmahörande i ett lågskatteland. Det svenska bolaget betalar sedan ränta till 

dotterbolaget. Vinsten hos dotterbolaget som räntan ger upphov till beskattas i 

lågskattelandet, varefter denna vinst delas ut skattefritt till moderbolaget i Sverige. På 

detta sätt kan koncernen minska sin totala skatt med skillnaden mellan Sveriges 

beskattning av räntan och lågskattelandets beskattning av den.
99

  

Sådan här skatteplanering motverkas emellertid av ränteavdragsbegränsningarna i 

24 kap 10 a – 10 f §§ IL. Dessa regler stadgar att ett företag under vissa förutsättningar 

inte får dra av räntekostnader som avser en skuld till ett annat företag som är i intresse-

gemenskap med det första företaget. Det finns dock undantag till denna huvudregel. Om 

ränteinkomsten i det långivande företaget skulle ha beskattats med minst tio procent om 

ränteinkomsten var företagets enda inkomst, får företaget som betalar räntan dra av den 
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enligt 24 kap 10 d § 1 st IL. Eftersom Sveriges bolagsskattesats är 22 procent (65 kap 

10 § IL) finns det alltså trots ränteavdragsbegränsningarna utrymme att minska skatten 

genom koncerninterna ränteavdrag. Det ska dock tilläggas att det finns en ”omvänd 

ventil” till förmån för staten i 10 d § 3 st som anger att ränteavdraget ändå ska vägras 

om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att 

intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Innebörden av denna 

bestämmelse är svårtolkad, men den synes inte utesluta rätt till avdrag även om 

transaktionerna i viss mån är skattemässigt motiverade.
100

 Vidare ger 24 kap 10 e § IL 

rätt att dra av ränteutgifterna om skuldförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt 

motiverat och företaget som har rätt till ränteinkomsten hör hemma i ett land inom EES 

eller i ett land som Sverige har ingått skatteavtal med. 

Det kan ifrågasättas om inte ränteavdragsbegränsningarna som de är utformade idag 

träffar fler situationer än vad som är förenligt med EU-rätten. Eftersom reglerna genom 

tioprocentsregeln i princip bara blir tillämpliga på internationella transaktioner, lär de 

utgöra ett hinder mot etableringsfriheten i den utsträckning etableringar inom EES 

drabbas.
101

 Sannolikt följer detta av rättsfallet C-324/00 Lankhorst-Hohorst, som 

handlade om tyska s k underkapitaliseringsregler som begränsar ränteavdrag.
102

 Vidare 

lär det följa av rättsfallet C-196/04 Cadbury Schweppes att ett sådant hinder för 

etableringsfriheten bara kan rättfärdigas och anses proportionerligt om det särskilt tar 

sikte på ”rent konstlade upplägg” (”wholly artificial arrangements”) som inte har någon 

ekonomisk förankring.
103

 Vad som utgör sådana upplägg är snävt definierat. EU-

domstolen anger bland annat att en rent fiktiv etablering som inte innefattar någon 

faktisk ekonomisk verksamhet innebär ett sådant rent konstlat upplägg.
104

 Därmed 

verkar möjligheten att vägra ränteavdrag vid transaktioner inom EES vara mindre än 

vad den svenska lagstiftningen ger uttryck för.
105

 Det ska dock tilläggas att Högsta 

förvaltningsdomstolen i HFD 2011 ref 90 bedömde att de dåvarande ränteavdrags-

begränsningarna inte utgjorde en inskränkning av etableringsfriheten. Det kan 

emellertid ifrågasättas om Högsta förvaltningsdomstolens bedömning var riktig i det 
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rättsfallet.
106

 I min mening finns det en betydande risk för att ränteavdrags-

begränsningarna inte är förenliga med EU-rätten. Sammanfattningsvis förhindras inte 

skatteplanering med ränteavdrag helt och hållet. 

3.2.3 CFC-lagstiftning 

Som tidigare nämnts har Sverige för att motverka internationell skatteplanering infört 

s k CFC-lagstiftning. Genom dessa regler beskattas utländska lågbeskattade bolag som 

kontrolleras av fysiska och juridiska personer som är skattskyldiga i Sverige. 

En förutsättning för att CFC-beskattning ska bli aktuell är att den utländska juridiska 

personens inkomster anses lågbeskattade enligt 39 a kap 5 § IL. Detta är fallet om den 

utländska juridiska personens nettoinkomst inte beskattats eller beskattats lindrigare än 

den beskattning som skulle ha skett i Sverige om 55 procent av denna inkomst utgjort 

överskott av näringsverksamhet för ett svenskt aktiebolag som bedriver motsvarande 

verksamhet i Sverige. Förenklat kan man säga att denna förutsättning är uppfylld om 

den utländska inkomsten beskattas med mindre än 12,1 procent (0,55 x 0,22), eftersom 

Sveriges bolagsskattesats är 22 procent (65 kap 10 § IL).
107

 Om beskattningen i utlandet 

är över denna nivå sker alltså ingen CFC-beskattning. 

Det finns också undantag som gör att lågbeskattade inkomster inte blir föremål för 

beskattning. I 39 a kap 7 § IL stadgas att inkomster under vissa förutsättningar inte ska 

anses vara lågbeskattade. Detta gäller om den utländska juridiska personen hör hemma 

och är skattskyldig i ett område som anges i en bilaga till IL, bilaga 39 a, och som inte 

omfattas av där angivna undantag. Bilaga 39 a kan sägas vara en lista över olika 

inkomster i olika länder som av lagstiftaren har ansetts vara föremål för godtagbar 

beskattning. Bilagan medför exempelvis att bolag i Argentina inte skulle bli föremål för 

CFC-beskattning även om deras inkomster beskattades med under 12,1 procent. 

Däremot kan utläsas av bilagan att inkomster från bank- och finansieringsrörelse i 

Schweiz inte undantas från CFC-beskattning. 

Ett annat undantag för vad som ska anses som lågbeskattade inkomster finns i 

39 a kap 7 a § IL. Denna bestämmelse anger att inkomsterna hos en utländsk juridisk 

person som hör hemma inom EES inte anses lågbeskattad om den utländska juridiska 

personen utgör en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet 
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bedrivs. I andra stycket i 7 a § anges att det vid bedömningen av vad som är en verklig 

etablering ska beaktas särskilt bl a om den utländska juridiska personen har egna 

resurser i den stat där den hör hemma i form av lokaler och annan utrustning, personal 

med rätt kompetens och om personalen självständigt fattar beslut i den löpande 

verksamheten. 

Denna bestämmelse, 39 a kap 7 a § IL, måste i likhet med reglerna om ränteavdrags-

begränsningar tolkas i ljuset av EU-rätten. Storbritanniens CFC-lagstiftning har prövats 

i EU-rättsfallet C-196/04, Cadbury Schweppes. Eftersom CFC-beskattning per 

definition bara blir aktuellt vid en etablering i utlandet, och medför att ett investerande 

bolag kan bli beskattat för sitt dotterbolags vinster, utgör reglerna ett hinder för 

etableringsfriheten.
108

  Enligt EU-domstolen kan CFC-beskattning inte rättfärdigas när 

det på grundval av objektiva omständigheter framgår att det utländska bolaget verkligen 

har etablerats i värdmedlemsstaten och bedriver faktisk ekonomisk verksamhet där, 

oavsett om det finns skattemässiga skäl till etableringen.
109

 Bedömningen av om detta är 

fallet ska grundas på objektiva omständigheter som kan kontrolleras av utomstående, 

däribland i vilken grad det utländska bolaget existerar fysiskt i form av lokaler, personal 

och utrustning.
110

 Intrycket av Cadbury Schweppes-målet är att en etablering endast 

behöver vara till någon del affärsmässigt motiverad för att CFC-beskattning av 

etableringen ska strida mot EU-rätten. Slutsatsen angående CFC-beskattningen blir 

därför att den inte förhindrar etableringar av svenska företag i länder med lägre skatt 

som till stor del är skattemotiverade. 

3.2.4 Slutsatser 

Att inkomster från utländska dotterbolag inte beskattas i Sverige gör att det är 

fördelaktigt för företag att genom koncerninterna transaktioner flytta sina vinster till 

sådana bolag. De regler som finns för att motverka detta är inte särskilt effektiva. 

Reglerna om internprissättning är svåra att tillämpa, och hindrar inte koncerner från att 

utforma sina interna transaktioner så att vinster styrs till lågskatteländer. Ränteavdrags-

begränsningarna förhindrar vidare inte, särskilt i ljuset av EU-rätten, att ränteavdrag 

används för att flytta vinster utomlands. Inte heller Sveriges CFC-beskattning utesluter 
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sådan här skatteplanering. Därmed kan det övervägas om man inte för att motverka 

förlust av skatteintäkter bör införa någon form av beskattning av inkomster från 

utländska dotterbolag.  

Det ska här upprepas att det även finns andra åtgärder som skulle kunna motverka de 

typer av skatteplanering som har behandlats. En möjlig åtgärd som har föreslagits är att 

avskaffa armlängdsprincipen och separatmetoden som verktyg för att bestämma länders 

skatteanspråk på multinationella företag och istället införa formelbaserad beskattning på 

koncernnivå.
111

 Här i Sverige har vidare Företagsskattekommittén föreslagit ett näst 

intill avskaffande av möjligheten till avdrag för räntekostnader kombinerat med ett 

införande av ett schablonsbestämt finansieringsavdrag.
112

 Inom OECD pågår vidare ett 

omfattande projekt för att stävja internationell skatteplanering.
113

 Härnäst ska dock 

utredas i vilken mån olika typer av beskattning av utländska dotterbolags inkomster kan 

motverka internationell skatteplanering. 

3.3 Beskattning av utdelning från utländska dotterbolag 

Om beskattning av utdelning från utländska bolag infördes skulle de åtgärder för att 

flytta vinster till dotterbolag utomlands inte vara lika gynnsamma. Förr eller senare 

skulle ju de utländska dotterbolagens inkomster beskattas i Sverige, nämligen när 

dotterbolagens vinster delades ut till de svenska moderbolagen. Därmed skulle man 

kunna tro att någon skattemotiverad dirigering av företags vinster till länder med lägre 

skatt inte skulle ske. Men incitamenten att minska skatten i Sverige skulle inte försvinna 

helt. Uppskovet med beskattningen skulle kunna bli mycket långt om dotterbolaget 

avstår från att dela ut vinsterna. Vinsterna som skulle bli kvar i de lägre beskattade 

länderna skulle kunna investeras och ge upphov till nya inkomster.
114

 Samtidigt skulle 

den svenska skatten som skulle ha tagits ut på vinsterna om de hade beskattats i Sverige 

minska i värde över tiden.
115

 Det skulle alltså fortfarande vara lönsamt för företag att 
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styra sina vinster till dotterbolag i lägre beskattade länder.
116

 Uppskov med 

beskattningen skulle dessutom innebära ett incitament att hålla kvar vinster i 

lågskatteländer så länge som möjligt och undvika att dela ut dem. Detta skulle kunna 

leda till ytterligare negativa konsekvenser som inte förekommer i nuvarande system. 

Vinsterna som hålls kvar utomlands kan nämligen komma att användas där på ett 

mindre effektivt sätt istället för att delas ut till det svenska moderbolaget och så 

småningom till moderbolagets aktieägare, som kanske kan använda medlen på ett mer 

effektivt sätt.
117

 

I ett land som beskattar utdelning från utländska dotterbolag kan det också antas att 

företag som har ett större behov av likvida medel i hemlandet inte flyttar ut vinster i 

samma utsträckning som andra företag, eftersom de mindre likvida företagen ändå 

behöver tillgång till vinsterna i hemlandet. Därmed riskerar beskattning med uppskov 

att missgynna företag som har sämre ekonomi i förhållande till företag som har bättre 

ekonomi. Företag med bättre ekonomi kan ha tillräckligt med kapital eller möjlighet att 

låna det kapital som behövs i ursprungslandet, vilket gör att de kan avstå från att ta hem 

vinster från utländska dotterbolag.
118

 

 I vilken utsträckning skulle skatteplanering med förflyttning av vinster till 

lågskatteländer kvarstå vid beskattning med uppskov? En studie pekar på att 

multinationella företag vars moderbolag är hemmahörande i länder som beskattar 

utdelning från utländska dotterbolag skatteplanerar i mindre utsträckning än sådana som 

är hemmahörande i länder som inte beskattar utländska dotterbolag.
119

 Detta är inte 

särskilt förvånande, då det onekligen är mer fördelaktigt att flytta vinster utomlands om 

det medför att dessa vinster aldrig kommer att beskattas av hemlandet.  För att bedöma i 

vilken grad beskattning med uppskov skulle motverka internationell skatteplanering är 

det också naturligt att se mot USA, eftersom det landet tillämpar sådan beskattning. Det 

står relativt klart att förflyttning av vinster även sker i betydande omfattning från USA. 

Ovan har sagts att en uppskattning är att USA år 2008 förlorade 90 miljarder dollar i 

bolagsskatteintäkter på grund av internationell skatteplanering, vilket motsvarar 30 
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procent av landets bolagsskatteintäkter.
120

 Slutsatsen blir att en beskattning av utdelning 

från utländska dotterbolag förmodligen skulle minska förflyttning av vinster utomlands 

i viss utsträckning, men att problemen fortfarande skulle vara betydande. 

3.4 Löpande beskattning av utländska dotterbolag 

3.4.1 Minskning av incitamenten till skatteplanering 

Något som mer effektivt skulle ta bort de incitament som finns för att styra vinster till 

dotterbolag i lågskatteländer är att införa löpande beskattning av inkomster hos 

utländska dotterbolag. Som tidigare har sagts skulle en sådan beskattning förenas med 

en möjlighet till avräkning av den skatt som det utländska dotterbolaget har påförts 

utomlands. Med en sådan beskattning skulle det som utgångspunkt inte göra någon 

skillnad för ett svenskt bolag om dess inkomster uppkom i Sverige eller i ett dotterbolag 

etablerat i ett lägre beskattat land; i båda fallen skulle företagets totala inkomster 

beskattas lika mycket vid samma tidpunkt. Därmed skulle det inte heller finnas någon 

anledning för moderbolaget att flytta vinster utomlands.
121

 Detta beror på att Sverige 

alltid skulle ta ut en restskatt på inkomsterna i lägre beskattade utländska dotterbolag. 

Detta kan visas med ett exempel. 

 

Förflyttning av vinster vid löpande beskattning 

Bolaget S AB är hemmahörande i Sverige och har ett helägt dotterbolag, X, 

hemmahörande i X-land. Sveriges bolagsskatt är 22 procent. X-land har en låg 

bolagskatt på tio procent. Sverige har infört löpande beskattning av utländska 

dotterbolag. Varje år gör S AB en vinst på 150 och X en vinst på 50. Den svenska 

skatten på de inhemska inkomsterna blir då 150 × 0,22 = 33. Den X-ländska 

skatten på X inkomster blir 50 × 0,1 = 5. Sveriges skatt på X inkomster är före 

avräkning 50 × 0,22 = 11. Avräkning av den utländska skatten medges, varefter 

den svenska skatten på X inkomster blir 11 – 5 = 6. Summan av koncernens 

svenska och utländska skatt blir 33 + 6 + 5 = 44. Resultatet blir alltså detsamma 

som om alla inkomster hade intjänats i Sverige (200 × 0,22 = 44). 
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Nästa år kommer samma vinster att göras i bolagen, men genom 

koncerninterna transaktioner flyttar koncernen över 50 i vinst från S AB till X. 

Därmed blir vinsten 100 i Sverige och 100 i X-land. Den svenska skatten före 

avräkning blir 100 × 0,22 = 22 på de svenska inkomsterna, och detsamma på de 

utländska inkomsterna. X-lands skatt på X vinster blir 100 × 0,1 = 10. Den 

svenska skatten på X inkomster blir efter avräkning 22 – 10 = 12. Koncernens 

totala skatt blir då 22 + 12 + 10 = 44. Att vinster förflyttas från S AB till X gör 

alltså ingen skillnad för koncernens totala skattebörda. 

 

Om företag inte längre tjänade på att förflytta vinster till lägre beskattade länder kan 

man utgå från att mer inkomster skulle redovisas i Sverige. Minskningen av förflyttning 

av vinster utomlands kombinerat med beskattning av inkomsterna från lägre beskattade 

utländska dotterbolag skulle sannolikt leda till ökade skatteintäkter. Dotterbolag i länder 

med högre skatt än Sverige skulle dock inte beskattas, eftersom avräkning skulle ske 

med hela den svenska skatten på de utländska inkomsterna. Även incitamenten att flytta 

vinster mellan utländska dotterbolag i olika länder skulle motverkas om svenska 

moderbolags samtliga direkt och indirekt ägda dotterbolag beskattades löpande.
122

 

Det ska dock märkas att Sverige på intet sätt skulle bli befriat från internationell 

skatteplanering. Elimineringen av incitamenten att flytta vinster utomlands gäller i 

princip bara företag vars högsta moderbolag är hemmahörande i Sverige. Ett 

multinationellt företag vars högsta moderbolag är hemmahörande i exempelvis 

Tyskland och som har ett dotterbolag i Sverige skulle ju inte drabbas av den löpande 

beskattningen, om inte det svenska dotterbolaget i sin tur ägde utländska dotterbolag 

(något som förmodligen skulle undvikas). Därmed skulle detta företag fortfarande tjäna 

på att flytta vinster från Sverige till länder med lägre skatt.
123

 

Det finns emellertid även något annat som skulle kunna leda till en minskning av 

skatteplaneringen. Ökningen av skattebasen och därmed skatteintäkterna som den 

löpande beskattningen skulle ge upphov till skulle kunna användas för att sänka 

bolagsskattesatsen i Sverige. En sådan sänkning skulle också i sig kunna innebära 

minskad skatteplanering. En studie anger nämligen att en minskning av bolagsskatte-
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satsen med en procentenhet leder till ökade redovisade vinster hos multinationella 

företag i en jurisdiktion med ungefär 0,8 procent.
124

 Om en löpande beskattning 

kombinerades med en bolagsskattesänkning skulle alltså även skatteplanering av 

koncerner med utländska moderbolag kunna minskas något. 

3.4.2 Skatteplanering med avräkning 

I vissa fall skulle det även med den löpande beskattningen vara motiverat för svenska 

moderbolag att flytta vinster till lägre beskattade dotterbolag. Detta har att göra med 

utformningen av avräkningen av utländsk skatt, närmare bestämt spärrbeloppet för 

avräkningen. Om ett svenskt moderbolag har ett dotterbolag i ett land som har högre 

skatt än Sverige så kommer det dotterbolagets utländska skatt vara högre än den 

svenska skatten på dotterbolagets inkomster. Spärrbeloppet medför då att den utländska 

skatt som överstiger den svenska skatten inte kommer att vara avräkningsbar. Men om 

moderbolaget även har ett dotterbolag i ett land med lägre skatt än Sverige kan den 

överskjutande utländska skatten från högskattelandet användas för att minska den 

svenska skatten på det lågbeskattade dotterbolaget, eftersom Sverige tillämpar overall-

metoden vid avräkning. Overall-metoden innebär att samtliga utländska skatter avräknas 

mot samtliga svenska skatter och att ett enda gemensamt spärrbelopp beräknas, som 

utgörs av den svenska skatten på samtliga utländska inkomster (AvrL 2 kap 8–9 §§).
125

 

För det fallet att spärrbeloppet inte ger utrymme för avräkning av all skatt från det högre 

beskattade dotterbolaget finns incitament för moderbolaget dels att flytta vinster från 

moderbolaget till det lägre beskattade dotterbolaget, dels att flytta vinster från det högre 

beskattade dotterbolaget till det lägre beskattade dotterbolaget.
126

 På båda dessa sätt blir 

nämligen spärrbeloppet större i förhållande till de utländska skatterna (i det ena fallet 

blir spärrbeloppet större, i det andra fallet blir de utländska skatterna mindre). Ett 

exempel får illustrera det sagda. 
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Exempel på skatteplanering för att höja spärrbeloppet 

Anta att Sverige har infört löpande beskattning av utländska dotterbolag. Det 

svenska bolaget S AB har två helägda dotterbolag: X, som är hemmahörande i X-

land och föremål för en bolagsskatt om tio procent, och Y, som är hemmahörande 

i Y-land och föremål för en bolagsskatt om 40 procent. Sveriges bolagsskatt är 22 

procent. Under året gör samtliga bolag en vinst på 100. S AB får därför betala 22 i 

skatt för de inhemska inkomsterna, X får betala tio i utländsk skatt, och Y får 

betala 40 i utländsk skatt. Utöver detta blir S AB i Sverige beskattat för 

inkomsterna i dess utländska dotterbolag. De utländska inkomsterna är 200. Den 

svenska skatten på de utländska inkomsterna blir därmed 200 × 0,22 = 44. Men S 

AB får avräkna den utländska skatt som dotterbolagen har betalat. Denna skatt är 

10 + 40 = 50. Hela denna skatt kan dock inte avräknas, eftersom spärrbeloppet 

(den svenska skatten på de utländska inkomsterna) är 44. Den totala svenska 

skatten blir 22 + 44 – 44 = 22. Här blir alltså den svenska skatten densamma som 

om de utländska inkomsterna inte hade beskattats i Sverige. Den totala 

skattebelastningen för koncernen blir 22 + 10 + 40 = 72. 

Nästa år gör koncernen samma vinster i de olika bolagen, men denna gång är 

S AB klokt nog att vidta åtgärder för att spärrbeloppet ska bli högre. S AB ordnar 

de koncerninterna transaktionerna så att 20 av vinsten i Sverige förs över till X 

AB. Vinsten i S AB blir då 80, vinsten i X blir 120, och vinsten i Y är fortfarande 

100. Den svenska skatten på de inhemska inkomsterna blir 80 × 0,22 = 17,6. 

Skatten i X-land blir vidare 120 × 0,1 = 12, och skatten i Y-land blir 100 × 0,4 = 

40. Den totala utländska skatten blir alltså 12 + 40 = 52. De totala utländska 

inkomsterna är 120 + 100 = 220, och den svenska skatten på de utländska 

inkomsterna, samt spärrbeloppet, blir därmed 220 × 0,22 = 48,4. Spärrbeloppet 

räcker fortfarande inte för att avräkna all utländsk skatt, men denna gång kan mer 

avräknas. Den totala svenska skatten efter avräkning blir 17,6 + 48,4 – 48,4 = 

17,6. Koncernens totala skatt blir 17,6 + 52,5 = 70, alltså 2 mindre än om 

vinsterna inte hade förts över från Sverige. Samtidigt har Sveriges skatteintäkter 

sjunkit från 22 till 17,6. 
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Dessa incitament att flytta vinster från Sverige till lägre beskattade länder är dock inte 

lika stora som i nuvarande system, där utländska inkomster blir skattefria i Sverige.
127

 

Det ska också tilläggas att en effektivare metod för koncernen i exemplet att minska sin 

beskattning är att flytta vinster från högbeskattade Y till lågbeskattade X: 

 

S AB-koncernen gör återigen samma vinster på 100 i samtliga länder, men för 

denna gång över 20 från Y till X. S AB:s vinst blir alltså 100, X vinst blir 120 och 

Y:s vinst blir 80. Den svenska skatten på samtliga inkomster före avräkning är 

(100 + 120 + 80) × 0,22 = 66. Den svenska skatten på de utländska inkomsterna, 

och spärrbeloppet, blir (120 + 80) × 0,22 = 44. Skatten i X-land blir 120 × 0,1 = 

12, och skatten i Y-land blir 80 × 0,4 = 32. Den totala utländska skatten blir alltså 

12 + 32 = 44. Här räcker alltså spärrbeloppet precis för att hela den utländska 

skatten ska kunna avräknas. Den svenska skatten efter avräkning blir 66 – 44 = 

22. Koncernens samlade svenska och utländska skatt blir 22 + 44 = 68, alltså 4 

mindre än om ingen överföring av vinster hade ägt rum. Koncernen tjänar alltså 

mer på att flytta samma mängder vinst från Y-land till X-land än från Sverige till 

X-land. 

 

Trots att koncernen i exemplet kunde avräkna all utländsk skatt kan det givetvis finnas 

situationer där tillräcklig vinstöverföring från det högbeskattade bolaget inte kan ske, 

varför vinstöverföring även görs från Sverige. Incitamenten att flytta vinster från det 

svenska moderbolaget till det lågbeskattade dotterbolaget skulle emellertid kunna 

elimineras genom ett införande av en per country-metod för avräkning.
128

 En sådan 

metod innebär att separat avräkning och spärrbeloppsberäkning sker för varje land, 

vilket gör att överskjutande skatter i ett högbeskattat land inte kan användas för att 

avräkna skatter i ett lågbeskattat land.
129

 Därför tjänar inte heller en koncern på att flytta 

vinster till ett lågbeskattat land. Detta visas av följande ändring av det ovan givna 

exemplet. 
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S AB-koncernen gör en vinst på 100 i samtliga länder. Den svenska skatten på de 

inhemska inkomsterna blir 22, skatten i X-land blir 10 och skatten i Y-land blir 

40. Sverige har nu bytt overall-metoden i avräkningen mot per country-metoden. 

Nu sker alltså avräkningen och spärrbeloppsberäkningen för varje land för sig. 

Den svenska skatten på de utländska inkomsterna före avräkning blir 22 för X och 

22 för Y. Från skatten på X inkomster avräknas 10, varför den svenska skatten på 

dessa inkomster blir 22 – 10 = 12. Från skatten på Y:s inkomster avräknas endast 

22, vilket gör att den svenska skatten på dessa inkomster reduceras till noll. Den 

totala svenska och utländska skatten för koncernen blir 22 + 12 + 0 + 10 + 40 = 

84. 

Nästa år kommer koncernen att göra samma vinster på 100 i samtliga bolag, 

men koncernen gör ett ogenomtänkt försök att minska koncernens beskattning 

genom att föra över 20 i vinst från S AB till X. Vinsterna blir då 80 för S AB, 120 

för X och 100 för Y. Den svenska skatten på de inhemska inkomsterna blir 80 × 

0,22 = 17,6, skatten i X-land blir 120 × 0,1 = 12 och skatten i Y-land blir 100 × 

0,4 = 40. Den svenska skatten på de utländska inkomsterna före avräkning blir för 

X inkomster 120 × 0,22 = 26,4 och för Y:s inkomster 100 × 0,22 = 22. Efter 

avräkning blir den svenska skatten på X inkomster 26,4 – 12 = 14,4 och på Y:s 

inkomster 22 – 22 = 0. Koncernens totala skatt blir 17,6 + 14,4 + 0 + 12 + 40 = 

84. Koncernen tjänar alltså inget på att flytta vinster från S AB till X. 

 

Även med en per country-metod för avräkningen skulle dock koncernen tjäna på att 

flytta vinster från Y till X. Detta skulle dock inte vara till nackdel för Sverige. Tvärtom 

skulle det öka Sveriges skatteintäkter genom att den skattebas som Sverige tar ut en 

restskatt på blir större. 

Slutsatserna angående skatteplaneringen i ett system med löpande beskattning av 

utländska dotterbolag blir att en sådan ordning kraftigt begränsar incitamenten att 

skatteplanera genom att flytta vinster från Sverige till länder med lägre skatt. Om även 

en per country-metod infördes skulle incitamenten i princip försvinna helt. 
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4 Ekonomiska överväganden 

4.1 Inledning 

I detta kapitel undersöker jag vilka ekonomiska överväganden som talar för olika typer 

av beskattning, eller avsaknad av beskattning, av inkomster från utländska dotterbolag. 

Ett försök görs också till att uppskatta vilken beskattning som är mest ändamålsenlig 

utifrån dessa överväganden. Till stor del handlar detta kapitel om olika mål om 

neutralitet i beskattningen. Med neutralitet avses att beskattningen ska behandla olika 

möjliga ekonomiska val av enskilda på ett likartat sätt. På det sättet åstadkoms så lite 

påverkan på de skattskyldigas val som möjligt, alltså minsta möjliga snedvridnings-

effekter.
130

 Man eftersträvar med andra ord att de skattskyldigas val av investeringar 

och dylikt är desamma som skulle vara fallet om någon skatt inte togs ut. I sådant fall 

skulle valen enbart styras av marknadsmekanismer, vilket anses vara positivt och leda 

till större effektivitet och välfärd.
131

 När det gäller internationell beskattning finns det 

flera olika neutralitetsmål som eftersträvar neutralitet ur skilda utgångspunkter. Det 

handlar om olika sätt att åstadkomma en effektiv allokering av produktionsfaktorn 

kapital.
132

 Det har funnits en omfattande debatt om vilken av dessa typer av neutralitet 

som bör eftersträvas för största möjliga effektivitet och välfärd globalt sett. En annan 

fråga som har diskuterats är vilken beskattning som bäst tjänar ett lands egna intressen. 

Först behandlar jag i avsnitt 4.2 kapitalimportneutralitet och därefter i avsnitt 4.3 

kapitalexportneutralitet. I avsnitt 4.4 diskuteras sedan kapitalägarneutralitet och 

nationell ägarneutralitet. I avsnitt 4.5 överväger jag sedan vilken ordning för utländska 

dotterbolagsinkomster som kan tänkas leda till maximal global välfärd. Därefter 

undersöks i avsnitt 4.6 vilken beskattning som mest gynnar Sveriges egna intressen.  

4.2 Kapitalimportneutralitet: avsaknad av skatt på utländska 

inkomster 

Ett neutralitetsmål inom den internationella beskattningen är kapitalimportneutralitet. 

Denna typ av neutralitet kan definieras som att kapital som härrör från olika länder ska 
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beskattas på samma sätt på en och samma marknad, och därmed konkurrera på lika 

villkor på denna marknad.
133

 Därmed påverkar investerarens hemvist inte beskatt-

ningen, utan en investering i ett visst land av en inhemsk investerare kommer att 

beskattas på samma sätt som en investering av en utländsk investerare. Om ett land 

eftersträvar att åstadkomma kapitalimportneutralitet bör landet undanta inkomster från 

utländska investeringar från skatt. På det sättet beskattas de inhemska företagens 

utländska investeringar på samma nivå som rent inhemska företag i värdlandet.
134

 Ett 

sant genombrott av kapitalimportneutralitet i ett visst land skulle dock kräva att alla 

utländska konkurrenter på den marknaden skulle härröra från länder som också undantar 

utländska inkomster från beskattning.
135

 

Genom att undanta utländska rörelseinkomster från skatt säkerställs att ursprungs-

landets inhemska företag inte har sämre möjligheter att konkurrera på värdlandets 

marknad på grund av en högre skatt.
136

 Att ursprungslandets företag är konkurrens-

kraftiga utomlands är naturligtvis till fördel för landet, varför det inte bara är för att 

maximera den globala välfärden som ett land kan vilja eftersträva kapitalimpor-

tneutralitet. På vilket sätt skulle en högre skatt från ursprungslandet vara till 

konkurrensnackdel för en investering i värdlandet? En aspekt är att en högre 

skattekostnad gör att vinsten efter skatt blir mindre än för konkurrenter som beskattas 

lindrigare, varför det högre beskattade företaget inte har samma utrymme att konkurrera 

med lägre priser. Det kan också tänkas att en lägre vinst efter skatt leder till högre 

kapitalkostnader och att det blir svårare att erhålla kapital. En annan aspekt är att det 

högre beskattade företaget kommer att ha kvar mindre vinster till återinvesteringar, 

vilket kan hämma företagets expansion i förhållande till lägre beskattade företag.
137

 

Att ett land undantar utländska inkomster från skatt brukar kallas att landet följer 

territorialitetsprincipen vid bestämmande av sitt skatteanspråk. I kontrast till beskattning 

enligt territorialitetsprincipen står beskattning enligt hemvistprincipen, vilket innebär att 

ett land beskattar personer med hemvist i landet för deras globala inkomster.
138

 När det 

gäller företagsbeskattning följer Sverige inte konsekvent en av dessa principer. Svenska 
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företags inkomster från utländska fasta driftställen beskattas till följd av 6 kap 4 § IL, 

vilket är ett uttryck för hemvistprincipen. Vidare tillämpas i flera av Sveriges skatteavtal 

avräkningsmetoden som metod för undanröjande av internationell dubbelbeskattning.
139

 

Om kapitalimportneutralitet eftersträvades skulle det vara mer ändamålsenligt att istället 

tillämpa exemptmetoden i skatteavtalen, eller att undanta inkomster från utländska fasta 

driftställen från skatt i den interna rätten. Inkomster från utländska dotterbolag, däremot, 

beskattas inte enligt de svenska interna reglerna om näringsbetingade andelar. Det finns 

även andra länder som, precis som Sverige, beskattar fasta driftställen men inte 

utländska dotterbolag.
140

 Denna skillnad i beskattning av utlandsinvesteringar är 

oneutral, eftersom den påverkar företags val av form för bedrivande av verksamhet 

utomlands.
141

 

4.3 Kapitalexportneutralitet: beskattning av globala inkomster 

Ett annat neutralitetsmål för internationell beskattning är kapitalexportneutralitet. 

Medan kapitalimportneutralitet kan sägas ha staten där investeringen görs (värdstaten) 

som utgångspunkt, så har kapitalexportneutralitet investerarens hemviststat 

(ursprungsstaten) som utgångspunkt. Detta neutralitetsmål kan definieras som 

neutralitet mellan investeringar inom investerarens hemviststat och i utlandet. En 

investerare ska beskattas lika mycket för investeringar utomlands som för investeringar 

inom landet. På så sätt snedvrider inte skatten valet mellan dessa två typer av 

investeringar, utan valet blir beroende av vilken investering som är mest lönsam före 

skatt.
142

 Genom att de ekonomiskt mest lönsamma investeringarna väljs främjas en 

effektiv allokering av kapitalet från en viss stat.
143

 

Om ett land vill eftersträva kapitalexportneutralitet bör landet beskatta inhemska 

företags globala inkomster, alltså följa hemvistprincipen.
144

 Det bör vidare inte finnas 

något uppskov med beskattningen på inkomster från utländska aktiebolag, utan 

beskattning bör ske direkt när inkomsterna uppkommer som vore fallet om inkomsterna 
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tjänades inom landet.
145

 I annat fall skulle det finnas en skattemässig fördel att investera 

i länder med lägre skatt, eftersom en del av beskattningen senareläggs. Dubbel-

beskattningen som uppkommer bör undanröjas med avräkningsmetoden. För att 

säkerställa lika beskattning i samtliga fall bör inte något spärrbelopp begränsa 

avräkningen, utan avräkning bör ske även av skatt som överstiger ursprungslandets skatt 

på de utländska inkomsterna (”full credit”, i motsats till ”ordinary credit”). Om de 

utländska skatterna överstiger de totala inhemska skatterna bör också investeraren få 

återbetalning av dessa skatter.
146

 

4.4 Kapitalägarneutralitet och nationell ägarneutralitet 

Vid sidan om kapitalexportneutralitet och kapitalimportneutralitet har andra 

neutralitetsmål introducerats. Ett sådant är kapitalägarneutralitet (”capital ownership 

neutrality”).
147

 Detta neutralitetsmål sätter multinationella företags förvärv av tillgångar, 

och olika ägares skilda förmågor att frambringa värde ur dessa tillgångar, i centrum för 

frågan om vilken beskattning som är mest effektiv.
148

 Målet om kapitalägarneutralitet 

innebär att skatten inte ska snedvrida äganderätten till kapitaltillgångar.
149

 Med andra 

ord ska konkurrensen om äganderätten till tillgångar inte störas. Istället ska 

marknadsmekanismer tillåtas medföra att varje kapitaltillgång förvärvas av den som kan 

frambringa mest värde ur den.
150

 På detta sätt främjas ekonomisk effektivitet.
151

 

Kapitalägarneutralitet uppnås enligt Desai och Hines antingen om alla länder avstår 

från att beskatta utländska inkomster, eller om alla länder beskattar sina invånare för 

deras globala inkomster med obegränsad avräkning av utländsk skatt.
152

 Om alla länder 

avstår från att beskatta utländska inkomster kommer alla potentiella ägare till en tillgång 

i ett visst land att kunna lägga bud på tillgången på lika villkor, eftersom alla budgivare 

kan räkna med samma skatt på inkomsterna som tillgången ger upphov till. Tillgången 
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kommer då att tillfalla den som värderar den högst på grund av de större framtida 

inkomster som denna kommer att kunna få ut av tillgången.
153

 Desai och Hines menar 

vidare att om alla länder tillämpar hemvistbeskattning med avräkning för utländsk skatt 

kommer kapitalägarneutralitet också att uppnås, eftersom varje investerare kommer att 

eftersträva den investering som ger högst avkastning före skatt.
154

 

För att kapitalägarneutralitet ska uppnås ska som nämnts antingen alla länder undanta 

utländska investeringar från skatt, eller alla länder beskatta sina invånare för deras 

globala inkomster med möjlighet till avräkning av utländsk skatt. Därför kan det sägas 

att ett land som eftersträvar kapitalägarneutralitet bör följa den internationellt vanligaste 

beskattningsordningen.
155

 Eftersom många länder undantar utländska investeringar från 

skatt menar Desai och Hines att samma ordning bör eftersträvas av ett land som vill 

åstadkomma kapitalägarneutralitet och global effektivitet.
156

 

Ett mål med koppling till kapitalägarneutralitet som har förts fram av Desai och 

Hines är nationell ägarneutralitet (”national ownership neutrality”). Målet om nationell 

ägarneutralitet ska till skillnad från kapitalägarneutralitet åstadkomma maximal välfärd 

för den egna staten, och inte för hela världen. Enligt Desai och Hines har varje land 

oavsett hur andra länder agerar ett eget intresse att undanta utländska inkomster från 

beskattning. Detta för att det tillåter landets egna företag att producera så stora 

inkomster efter skatt som möjligt, vilket leder till ökad välfärd för landet. Men vid 

undantag av utländska inkomster från beskattning kommer dessa företag att ha 

incitament att investera i lägre beskattade länder istället för i det egna landet. Desai och 

Hines menar dock att i den utsträckning investeringar i det egna landet inte kommer till 

stånd på grund av inhemska företags utländska investeringar, så görs istället inhemska 

investeringar av utländska investerare. Därmed kommer ökade investeringar utomlands 

i stället för i det egna landet inte att leda till minskade skatteintäkter, eftersom landet 

kommer att beskatta de utländska företagens investeringar inom det egna landet.
157

 På 

detta sätt maximeras lönsamheten för både inhemska företags utländska investeringar 
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och utländska företags investeringar i det egna landet, och både skatteintäkter och 

privata inkomster ökas.
158

 

Nationell ägarneutralitet ska inte blandas ihop med det äldre begreppet nationell 

neutralitet (”national neutrality”). Denna princip är också inriktad på att främja 

nationell välfärd.
159

 Enligt teorin om nationell neutralitet främjas en stats välfärd 

maximalt om staten enbart betraktar de utländska skatterna som kostnader och 

följaktligen endast medger kostnadsavdrag för utländska skatter. Detta innebär att 

investeringar utomlands av inhemska företag blir missgynnade skattemässigt jämfört 

med investeringar inom landet, eftersom dubbelbeskattningen inte undanröjs helt. Av 

detta följer att endast de mest lönsamma investeringarna utomlands kommer att ske, 

med förhoppningen att fler investeringar görs inom landet samtidigt som 

ursprungsstatens skatteintäkter på de utländska inkomsterna är maximala.
160

 

4.5 Vilken beskattning bör väljas för maximal global välfärd? 

4.5.1 Inledning 

Som har framgått av de föregående avsnitten finns det flera olika teorier om vilken typ 

av beskattning som leder till maximal global ekonomisk effektivitet och därmed global 

välfärd. Samtliga av de behandlade neutralitetsteorierna har på olika grunder kritiserats 

som vägledande principer för beskattningen. Här ska jag diskutera i vilken mån dessa 

teorier talar för ett behållande av skattefriheten eller för någon typ av beskattning i fråga 

om utländska dotterbolagsinkomster. 

 Inledningsvis kan repeteras att resonemang kring kapitalimportneutralitet talar för att 

inte beskatta utländska inkomster, och att kapitalexportneutralitet talar för löpande 

beskattning av utländska inkomster med obegränsad avräkning av utländsk skatt. 

Undantag av inkomsterna från skatt kan motiveras med konkurrensneuralitet i 

värdstaten, något som dock leder till att allokeringen av investeringarna från 

ursprungslandet snedvrids till förmån för länder med lägre skatt.
161

 Med beskattning av 
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inkomsterna hos dotterbolagen när de uppkommer främjas en neutral allokering av 

investeringar, samtidigt som det kan orsaka konkurrensnackdelar för dotterbolag i 

länder med lägre skatt. Vidare talar kapitalägarneutralitet för att beskattningen ska 

överensstämma med den globala normen och nationell ägarneutralitet för att utländska 

inkomster inte beskattas. 

4.5.2 Beskattning av utdelning från utländska dotterbolag 

Vad gäller beskattning av utländska inkomster från utländska dotterbolag först när 

utdelning sker så talar inte något av neutralitetsmålen direkt för en sådan beskattning. 

Samtidigt som det kan tyckas främja kapitalexportneutralitet att ursprungslandet 

beskattar utdelningar från utlandet med det egna landets skattesats innebär uppskovet 

med beskattningen att företag kan fördröja beskattningen en längre tid och att 

investeringar i lägre beskattade länder därför ändå kan vara mer attraktiva än inhemska 

investeringar.
162

 Det finns också empiriska studier som visar att företag i USA, som är 

föremål för denna typ av beskattning, är desto mer benägna att investera i ett land ju 

lägre dess skattesats är.
163

 Vidare kan kapitalimportneutralitet sägas främjas i viss mån 

när företag har möjlighet att fördröja beskattningen tills utdelning sker på det sättet att 

det utländska dotterbolaget får bättre konkurrensmöjligheter till följd av en möjlighet att 

återinvestera en lika stor del av sina vinster som andra företag i värdstaten.
164

 Detta 

samtidigt som investerarna i ursprungslandet onekligen skulle bli i viss utsträckning 

missgynnade jämfört med investerare i värdlandet och i länder som undantar utländska 

inkomster.
165

 

Eftersom en utdelning av de utländska vinsterna till Sverige utlöser beskattning 

kommer dessutom företag att ha incitament att hålla kvar vinsterna utomlands så länge 

som möjligt och återinvestera dem där istället för att använda dem till eventuellt 
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lönsammare investeringar i Sverige.
166

 Att en beskattning av utdelningar från utländska 

dotterbolag leder till att företag håller kvar vinster utomlands är tydligt vid en utblick 

mot USA. När USA under en begränsad period avstod från att beskatta 85 procent av 

utdelningar från utländska dotterbolag, med motivet att främja investeringar i USA av 

de utländska vinsterna, mottog amerikanska företag under ett år 360 miljarder dollar i 

utdelningar från utlandet, vilket var mer än 250 miljarder mer än tidigare års 

genomsnittliga utdelningsmängd. Detta antyder mängden vinster som skulle kvarhållas 

utomlands av skatteskäl vid en beskattning av utdelningar från dotterbolag.
167

 Detta 

beteende skulle dock endast förekomma hos företag som faktiskt hade möjlighet att 

fördröja utdelningen till moderbolaget. Företag som har större behov av kapital i 

Sverige och som inte har goda förutsättningar att låna detta kapital skulle troligen inte 

fördröja utdelningen i samma utsträckning, och skulle därmed beskattas hårdare än 

företag som inte har samma behov av kapital.
168

 Att beskattning av utdelningar leder till 

att företag håller kvar vinster utomlands har utgjort ett skäl till att länder på senare tid 

har gått från en sådan beskattning till att undanta utdelningar från utländska dotterbolag 

från skatt.
169

 

Dessa snedvridningseffekter gör det tveksamt om det vore lämpligt att införa 

beskattning med uppskov. Samtidigt skulle en sådan beskattning inte heller tjäna någon 

neutralitetsprincip i tydlig riktning. 

4.5.3 Kapitalimport- och kapitalexportneutralitet: teoriernas förhållande till 

skatteincidensen 

Flera författare menar att valet mellan kapitalexportneutralitet och kapitalimport-

neutralitet har olika starka skäl för sig beroende på vem som slutligen bär bördan av 

skatten (skatteincidensen). Enligt Musgrave är löpande beskattning av utländska 

inkomster med obegränsad avräkning mest neutralt om bolagsskatten generellt inte 

övervältras i varken det kapitalexporterande landet (ursprungslandet) eller det kapital-

                                                 

166
 Joint committee on taxation, Options to Improve Tax Compliance and Reform Tax Expenditures, 

s 188, Kleinbard, Stateless income, Florida Tax Review 2011 vol 11 s 766, s 513. 
167

 Joint committee on taxation, Options to Improve Tax Compliance and Reform Tax Expenditures, s 77. 
168

 Jfr Berrong, How Much Would Territoriality Cost?, Tax Notes International 2011 vol 62 s 265, Peroni 

m fl, Getting Serious About Curtailing Deferral of U.S. Tax on Foreign Source Income, SMULR 1999 

vol 52 s 511 f. 
169

 Kofler, Indirect Credit versus Exemption: Double Taxation Relief for Intercompany Distributions, 

Bulletin for International Taxation 2012 vol 66 s 83 f. 



 

 

57 

 

importerande landet (värdlandet). Då bärs i båda länder bolagsskatten av investerarna 

och minskar vinsterna hos företagen, och beskattningen enligt det kapitalexporterande 

landets skattesats gör att det inte blir någon skillnad i skattebördan för investeraren om 

investeringen görs i hemlandet eller i utlandet.
170

 Om däremot bolagsskatten i både 

kapitalexport- och kapitalimportlandet generellt övervältras på andra, exempelvis 

kunder, menar Musgrave att det är mest neutralt att kapitalexportlandet undantar den 

utländska investeringen från skatt, åtminstone om investeringen har konkurrens i 

importlandet. Om en högre skatt från ursprungslandet gällde för investeringen i 

värdlandet skulle nämligen investeraren förmodligen bara kunna övervältra värdlandets 

skatt, varför denne skulle få bära ursprungslandets kvarstående skatt själv. Därmed är en 

investering i värdlandet mindre attraktiv för investeraren. Om vidare värdlandets skatt 

var högre skulle en obegränsad avräkning i ursprungslandet medföra att investeringen 

gynnades för mycket i förhållande till en investering i hemlandet.
171

 

Dessa två scenarier angående övervältringen är ytterlighetsfall, och det är mycket 

möjligt att verkligheten ligger någonstans mellan fallen.
172

 Förutom dessa två beskriver 

Musgrave ytterligare två extremfall. Det ena är att bolagsskatten i ursprungslandet inte 

övervältras, medan bolagsskatten i värdlandet övervältras. I sådant fall bör ursprungs-

staten endast medge ett kostnadsavdrag för den utländska skatten. Det andra fallet är 

den motsatta situationen, nämligen att bolagsskatten i ursprungslandet övervältras 

medan skatten i värdlandet inte övervältras. I ett sådant fall bör ursprungslandet undanta 

de utländska inkomsterna från skatt och medge avräkning eller återbetala summan av 

den utländska skatten till investeraren.
173

 

Musgrave tillägger att dessa fyra ytterlighetsfall och de tillhörande beskattnings-

åtgärderna är baserade på att ett företags produkter säljs i det land i vilket investeringen 

sker. Om produkterna säljs till andra länder kan graden av övervältring mycket väl 

påverkas av dessa marknader.
174

 Enligt Musgrave finns det inte heller mycket kunskap 

om i vilken grad skatten övervältras. Hon hävdar dock, år 1969, att de flesta ekonomer 
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anser att man bör utgå från att skatten inte övervältras (och att man därmed bör tillämpa 

hemvistbeskattning med obegränsad avräkning).
175

 

I vilken grad övervältring av skatterna sker beror på i vilken grad efterfrågan 

respektive utbud av kapital är elastiska, d v s huruvida de är priskänsliga. Om utbudet 

av kapital är oelastiskt, d v s det totala sparandet förändras mycket lite av att av-

kastningen blir mindre eller större, övervältras inte skatterna. Om istället efterfrågan av 

kapital är oelastiskt och utbudet elastiskt övervältras skatterna.
176

 Horst menar att det 

rimligaste antagandet är att utbuds- och efterfråganselasticiteterna är desamma i 

kapitalexporterande och kapitalimporterande länder, och att varken kapitalutbudet eller 

kapitalefterfrågan är helt oelastisk, d v s att de är i någon mån priskänsliga, varför den 

optimala beskattningen på utlandsinvesteringar bör ligga någonstans mellan 

ursprungslandets och värdlandets skattenivå.
177

 En annan möjlig slutsats är att 

kapitalexportneutralitet och hemvistbeskattning bör eftersträvas, eftersom en vanlig 

uppfattning är att kapitalutbudet är mer elastiskt än efterfrågan.
178

 Hur det närmare 

förhåller sig med elasticiteterna och övervältringen av skatten är dock än så länge 

osäkert. Därmed verkar det för närvarande inte vara möjligt att utröna om den globala 

välfärden främjas mest av kapitalexportneutralitet eller kapitalimportneutralitet.
179

 

4.5.4 Kritik mot neutralitetsmålen 

Förutom att det inte verkar gå att utröna om kapitalexport- eller kapitalimportneutralitet 

leder till maximal global effektivitet kan båda neutralitetsmål kritiseras för att de är 

svåra att uppnå i praktiken. Kapitalexportneutralitet förutsätter avräkning som inte är 

begränsad till den inhemska skatten på de utländska inkomsterna, s k full credit. Det är 

ovanligt att stater tillämpar full credit.
180

 Detta beror sannolikt på att det anses vara ett 

oacceptabelt intrång i det egna landets beskattningsrätt att tillåta andra länders skatter att 

minska den inhemska skatten på de inhemska inkomsterna. Det skulle ju i princip 
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innebära att det egna landet betalar det andra landets höga skatter.
181

 Det skulle också 

innebära en subvention av vissa utlandsinvesteringar.
182

 Det går dessutom utöver vad 

som strikt tolkat är undanröjande av dubbelbeskattning, eftersom det egna landets 

skatter på de utländska inkomsterna sätts ned till noll redan med en begränsning av 

avräkningen i form av ett spärrbelopp.
183

 Vidare skulle i min mening full credit kunna 

öppna för missbruk av utländska investerare, som skulle dra nytta av att kunna etablera 

sig i högskatteländer genom ett bolag i Sverige. Därmed framstår avräkning med 

spärrbelopp som det enda realistiska alternativet vid beskattning av utländska 

inkomster. Samtidigt medför spärrbeloppet att kapitalexportneutralitet endast uppnås i 

förhållande till stater med lägre skatt än den egna, medan man närmar sig 

kapitalimportneutralitet i förhållande till stater med högre skatt. Det kan ifrågasättas om 

kapitalexportneutralitet verkligen uppnås överhuvudtaget i sådana fall. Om 

investeringar i vissa stater blir högre beskattade snedvrids ju investeringarna till förmån 

för inhemska och lägre beskattade utländska investeringar.
184

 Det ska dock anmärkas att 

det ändå kan finnas effektivitetsvinster i att ta bort skatteincitamenten att investera i 

länder med lägre skatt än det egna. 

Kapitalimportneutralitet på en viss marknad förutsätter å sin sida att samtliga 

konkurrenter på en viss marknad inte beskattas för inkomsterna i deras respektive 

ursprungsstater.
185

 Detta innebär att i princip alla länder måste undanta utländska 

inkomster från beskattning för att fullständig kapitalimportneutralitet ska råda.
186

 Även 

om det finns gott om länder som tillämpar territoriell beskattning ska det hållas i minnet 

att olika länder har olika CFC-beskattning och andra regler som påverkar de utländska 

investeringarna, vilket gör det ännu svårare att uppnå kapitalimportneutralitet.
187

 

Kapitalimportneutralitet kan även kritiseras på en annan grund. En viktig aspekt av 

detta neutralitetsmål är att uppnå konkurrens på lika villkor i värdlandet. Man bör dock 

även överväga hur kapitalimportneutral beskattning, d v s territoriell beskattning, 

påverkar konkurrensförutsättningarna i ursprungslandet. Svenska multinationella före-
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tag, som exempelvis har möjlighet att tillverka en viss vara i ett lågskatteland, kan 

komma i en konkurrensmässigt bättre situation än rent inhemska företag vars 

produktion beskattas högre.
188

 Som har anförts i kap 3 leder dessutom undantag av 

utländska dotterbolagsinkomster från skatt till möjligheter att minska den svenska 

skatten genom skatteplanering i form av förflyttning av vinster till lägre beskattade 

länder. Det finns ingen anledning att tro att dessa möjligheter kommer att begränsas 

kraftigt under de närmaste åren. Dessa skatteplaneringsmöjligheter sätter multi-

nationella företag i en bättre konkurrensmässig situation än rent inhemska företag, som 

inte har samma möjligheter att minimera sin skatt.
189

 Även i förhållande till rent 

inhemska företag i värdlandet har multinationella företag större möjligheter att 

konkurrera genom att minimera sin skatt. Man kan alltså inte generellt säga att ett 

kapitalimportneutralt skattesystem leder till konkurrens på lika villkor. Istället synes ett 

kapitalexportneutralt system på ett sätt bättre jämställa konkurrensvillkoren mellan 

multinationella och rent inhemska företag i ursprungslandet.
190

 

Även kapitalägarneutralitet som beskattningsprincip har kritiserats. Också denna 

neutralitetsnorm är svår att uppnå i praktiken, eftersom den kräver att alla stater har 

samma typ av skattesystem. Dessutom har det ifrågasatts om allokeringen av ägandet av 

tillgångar verkligen är så pass viktigt för skapande av välfärd som principens 

förespråkare hävdar.
191

 Desai och Hines, som förespråkar kapitalägarneutralitet som 

neutralitetsmål, menar som nämnts att man bör avstå från att beskatta utländska 

inkomster, eftersom detta är mer i enlighet med andra länders skattesystem. Författarna 

håller dock med om att detta skulle medföra skattemässiga incitament att investera i 

lågskatteländer, vilket medför effektivitetsförluster, men betonar samtidigt att det sker 

en effektivitetsvinst genom att den med störst produktivitet kan bjuda högst på och äga 

kapitaltillgångar. Vad som orsakar störst effektivitetsförluster, ineffektiv allokering av 
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kapital eller ineffektiv allokering av äganderätten till tillgångar, medger författarna är 

osäkert och ytterst en empirisk fråga.
192

 

4.5.5 Slutsatser 

En slutsats angående de olika neutralitetsteorierna är att det är svårt att i verkligheten 

skapa de olika neutralitetssituationer som målen eftersträvar. En annan slutsats är att det 

i nuläget inte går att veta vilken av neutralitetsnormerna som skapar maximal global 

välfärd. Därmed blir det i min mening vid utformningen av skattesystemet mer relevant 

att överväga vad som mest gynnar Sveriges egna ekonomiska intressen. En del andra 

författare avfärdar också tanken på att en debatt om olika typer av neutralitet ska vara 

avgörande för vilken internationell skattepolitik som antas.
193

 

4.6 Vad främjar Sveriges ekonomiska intressen? 

Tidigare nämndes teorin om nationell neutralitet, enligt vilken ett lands ekonomiska 

intressen främjas om landet endast medger kostnadsavdrag för den skatt på en utländsk 

investering som skattskyldiga betalar utomlands. Det kan ifrågasättas om ett 

missgynnande av utlandsinvesteringar på detta sätt verkligen gynnar ett land långsiktigt. 

Principen om nationell neutralitet utgår från att färre inhemska investeringar kommer 

till stånd om inhemska företag väljer att investera utomlands. Desai och Hines menar 

dock att detta inte nödvändigtvis är fallet, varför det saknas skäl att missgynna 

investeringar utomlands.
194

 Och även om en sådan här beskattning kortsiktigt kan leda 

till ökade skatteintäkter kan det på sikt minska landets välfärd genom att färre 

investeringar kommer till stånd.
195

 Dessutom kan det tänkas att möjligheterna att 

attrahera investeringar från utlandet minskas om andra länder svarar med att också 

behandla deras invånares investeringar i det första landet oförmånligt. Därmed skulle en 

sådan här åtgärd kunna leda till att inte bara utgående investeringar blir färre, utan att 

även ingående investeringar blev färre.
196

 Det är alltså tveksamt om denna typ av 
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beskattning är långsiktigt gynnsam för ett land.
197

 Sverige bör inte bedriva en 

skattepolitik som syftar till att minska investeringarna mellan länder. 

En annan teori som är inriktad på att maximera nationell välfärd är nationell 

ägarneutralitet. Teorin vilar på antagandet att investeringar utomlands av inhemska 

investerare inte minskar inhemska investeringar, eftersom det inhemska kapitalet som 

på grund av skatteincitament används för utlandsinvesteringar kommer att ersättas av 

utländskt kapital. Även om territoriell beskattning skulle medföra att inhemska företag 

valde bort ekonomsikt mer lönsamma investeringar inom landet till förmån för lägre 

beskattade utomlands, kan de bortvalda inhemska investeringarna ändå göras med 

utländskt kapital. Därmed skulle inte landets skatteintäkter bli mindre, eftersom det 

utländska kapitalet också skulle genera skatt, och det faktum att utländska investeringar 

är skattemässigt gynnade skulle inte leda till effektivitetsförluster.
198

 Detta resonemang 

har dock kritiserats.
199

 Fleming m fl menar att det inte är säkert att utländskt kapital helt 

skulle ersätta inhemskt kapital för investeringar inom landet, eftersom investerare är 

mer benägna att investera i sina egna länder, bl a på grund av valutarisker. Dessutom är 

det inte säkert att de utländska investerarna skulle vara lika produktiva som de inhemska 

investerare som skulle ha gjort investeringarna inom landet om landet tillämpade 

hemvistbeskattning.
200

 Det framstår därmed som osäkert om territoriell beskattning 

skulle främja ett lands välfärd på det sättet som förespråkare av nationell ägarneutralitet 

gör gällande. 

Ett av de starkaste skälen för Sverige att undanta utländska dotterbolagsinkomster 

från skatt är i min mening att säkerställa att de svenska företagens utländska dotterbolag 

inte är konkurrensmässigt missgynnade andra företag i utlandet.
201

 Detta har varit ett 

viktigt skäl för en del länder att på senare tid gå från att beskatta utländska inkomster till 

att undanta dem från skatt.
202

 Långsiktigt kan ett undantagande av inkomsterna från 
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skatt tänkas gynna Sverige genom att framgångsrika svenska multinationella företag tar 

hem vinst från utlandet som sedan används till investeringar och konsumtion inom 

landet, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen och gynnar tillväxten. Mattson pekar på att 

Sverige är ett litet exportberoende land med en mindre betydande inhemsk marknad 

som argument för att utländska inkomster ska undantas från beskattning så att 

konkurrenskraften hos svenska företag säkras.
203

 Fleming m fl poängterar dock att ett 

undantag av utländska inkomster från skatt ska ses som en offentlig utgift som alla 

andra och måste vägas mot andra sätt att spendera de offentliga finanserna.
204

 Finns det 

måhända andra, mer kostnadseffektiva, sätt att stärka svenska företags konkurrenskraft 

utomlands? En löpande beskattning av utländska dotterbolagsinkomster skulle ju 

innebära en betydande breddning av skattebasen som skulle leda till ökade skatte-

intäkter. Dessa skatteintäkter skulle kunna användas till andra konkurrensfrämjande 

åtgärder, som exempelvis förbättrad utbildning eller infrastruktur.
205

 Ytterst är det 

naturligtvis en politisk fråga hur de ökade skatteintäkterna från en löpande beskattning 

skulle användas. Något som dock ligger nära till hands är att sänka bolagsskattesatsen. 

En sådan sänkning skulle mildra den eventuellt konkurrensförsvårande effekten av en 

löpande beskattning genom att den extra skattebelastningen för utländska dotterbolag i 

lägre beskattade länder inte blev lika stor. 

En sänkt bolagsskatt skulle även gynna Sverige på andra sätt. En lägre skattesats kan 

sägas främja neutralitet generellt, eftersom skattesystemet blir mer likt en värld helt utan 

skatter. En inkomstskatt är nämligen i princip alltid snedvridande, eftersom den medför 

att vissa investeringar som utan skatt hade varit lönsamma blir olönsamma.
206

 Denna 

snedvridande effekt minskas av en sänkt bolagsskattesats.
207

 Eftersom en sänkning av 

skattesatsen skulle medföra att fler investeringar inom Sverige blev lönsamma som 

annars inte hade varit lönsamma skulle det leda till fler investeringar med större 

sysselsättning och ökad tillväxt inom landet.
208

 Det faktum att svenska företag inte 

skulle ha skattemässiga skäl att investera i lägre beskattade länder istället för i Sverige, 

utan istället valde de investeringar som är mest lönsamma före skatt, lär också leda till 
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större skatteunderlag samt till att fler investeringar görs inom landet istället för i lägre 

beskattade länder. Dessutom skulle en sänkt skattesats förmodligen rentav öka 

konkurrenskraften hos produktion och annan verksamhet som bedrivs inom Sveriges 

gränser. I min mening kan därför det faktum att Sverige är ett exportberoende land även 

användas som argument för en löpande beskattning av utländska dotterbolag 

kombinerad med sänkt bolagsskattesats. 

Det ska dock klargöras att Sveriges bolagsskattesats på 22 procent redan idag ligger 

på en internationellt sätt konkurrenskraftig nivå. År 2014 var den genomsnittliga 

bolagsskattesatsen 21,34 inom EU, 24,11 inom OECD och 23,64 globalt.
209

 En 

ytterligare sänkning av skattesatsen skulle medföra att det i färre fall skulle tas ut en 

svensk restskatt på utländska dotterbolag, eftersom den svenska skatten genom 

avräkningen skulle sättas ned till noll när dotterbolaget var hemmahörande i ett land 

med högre skatt än Sverige. En sänkning av skattesatsen måste alltså balanseras mot 

den effekt i form av mindre restskatt på de utländska dotterbolagen som den skulle ge 

upphov till. Om vidare overall-metoden fortfarande tillämpades i avräkningen skulle 

även andra aspekter behöva beaktas. En lägre skattesats skulle medföra att det i högre 

utsträckning skulle vara möjligt att använda den högre skatten på dotterbolag i högre 

beskattade länder för att reducera den svenska skatten på dotterbolag i lägre beskattade 

länder. Om den svenska skatten på lågbeskattade bolag reducerades alltför mycket 

skulle syftet med den löpande beskattningen, att motverka att investeringar dras till 

lågskatteländer och att vinster flyttas till sådana länder, motverkas. Detta talar för ett 

byte från overall-metoden i avräkningen till per country-metoden vid en införd löpande 

beskattning. Om per country-metoden användes skulle nämligen avräkningen och 

spärrbeloppsberäkningen göras för varje land för sig, varför den utländska skatten på ett 

högre beskattat dotterbolag inte skulle kunna reducera den svenska restskatten på ett 

lägre beskattat dotterbolag.
210

 

Trots fördelarna med löpande beskattning och den sänkning av bolagskatten som det 

skulle möjliggöra går det inte att bortse från att löpande beskattning skulle innebära 

vissa nackdelar för multinationella företag baserade i Sverige, och att sådan beskattning 
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skulle skilja den svenska internationella företagsbeskattningen på ett betydande sätt från 

andra länder. Ytterst skulle detta kunna leda till att vissa svenska multinationella företag 

flyttar sin hemvist till andra länder för att undvika den löpande beskattningen av deras 

utländska dotterbolag.
 
Det kan också tänkas att utländska aktörer ser en möjlighet att 

öka lönsamheten i svenska multinationella företag genom att undvika den löpande 

beskattningen, varför de köper upp de svenska företagen och omstrukturerar 

koncernerna så att inga utländska dotterbolag ägs av svenska bolag.
211

 Här blottas en 

neutralitetsbrist i denna typ av beskattning. En löpande beskattning av utländska 

dotterbolagsinkomster är visserligen mer neutral vad gäller placeringen av företags 

investeringar, men mindre neutral vad gäller placeringen av deras hemvist.
212

 En studie 

visar att förekomsten i ett land av CFC-beskattning samt beskattning av utdelning från 

utländska dotterbolag ökar sannolikheten för förflyttning av multinationella företags 

moderbolag från det landet.
213

 Det framstår som mycket troligt att en generell löpande 

beskattning av utländska dotterbolag skulle öka migrationen av koncernmoderbolag i 

åtminstone samma utsträckning. Risken för att inhemska koncerner flyttar utomlands 

utgjorde också ett viktigt skäl för Nya Zealand att överge sin löpande beskattning av 

utländska dotterbolag och istället undanta dotterbolagens inkomster från skatt.
214

 I den 

utsträckning multinationella företag skulle flytta sina moderbolag utomlands skulle 

Sverige gå miste om det ökade skatteunderlag som en löpande beskattning skulle 

medföra. Man skulle också gå miste om andra fördelar som är förenade med att ha 

multinationella företags moderbolag inom landet. Förutom de rent företagsledande 

funktionerna som finns hos moderbolaget är det möjligt att moderbolag även är mer 

benägna placera produktion och andra funktioner i närheten av moderbolaget på grund 

av mindre transaktionskostnader, även om beläggen för detta enligt Voget är 

knapphändiga.
215

 Det ska dock tilläggas att den minskning av bolagsskattesatsen som en 

löpande beskattning skulle möjliggöra skulle minska nackdelarna för företag att ha 

hemvist i Sverige. Att verksamheten i koncernmodern, och den verksamhet som gärna 
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förläggs nära koncernmodern, beskattas förhållandevis lågt skulle ju utgöra en fördel 

med att ha Sverige som hemvistland. Det är inte heller enbart skattehänsyn som avgör 

var ett multinationellt företag har sitt moderbolag.
216

 

I slutändan blir det nödvändigt att väga minskad konkurrenskraft för svenska företags 

utländska dotterbolag och ökad koncernemigration mot de fördelar som en löpande 

beskattning skulle medföra. Dessa fördelar är bl a en kraftig begränsning av 

skatteincitamenten att investera i lägre beskattade länder samt ett ökat skatteunderlag. 

Detta skulle möjliggöra en minskning av skattesatsen, vilket i sin tur skulle leda till 

ökade investeringar i Sverige och ökad konkurrenskraft för verksamhet bedriven inom 

landet. I min mening framstår det som sannolikt att fördelarna med en övergång till 

löpande beskattning av utländska dotterbolag skulle överväga nackdelarna. Den största 

förlusten av att en del företag skulle flytta sin hemvist utomlands skulle troligen vara att 

dess utländska dotterbolag inte längre omfattades av den löpande beskattningen. Men i 

nuläget beskattas inte dessa dotterbolag överhuvudtaget, varför detta inte kan ses som 

en förlust sett från nu gällande ordning. Det vore dock önskvärt med närmare studier om 

de ekonomiska konsekvenserna för Sverige innan löpande beskattning av utländska 

dotterbolag infördes. 
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5 Praktiska och administrativa överväganden 

5.1 Inledning 

En viktig del i frågan om hur den internationella skatterätten ska utformas är hur väl 

reglerna fungerar praktiskt. Det är önskvärt att ha regler som är enkla, tydliga och leder 

till få tvister. Det ska dessutom vara förenat med så små kostnader som möjligt för 

skattskyldiga att följa reglerna och för myndigheterna att upprätthålla dem. I detta 

kapitel utreds vilka fördelar och nackdelar som nuvarande och alternativa 

beskattningsordningar har utifrån dessa synpunkter. 

 I avsnitt 5.2 går jag igenom olika administrativa problem som finns i nuvarande 

ordning och i vilken utsträckning de möjliga reformerna skulle kunna minska dessa 

problem. I avsnitt 5.3 behandlar jag sedan de administrativa nackdelarna med en 

beskattning av utdelning från utländska dotterbolag, och i 5.4 nackdelarna med en 

löpande beskattning av dotterbolagen. I 5.5 redovisas slutsatserna. 

5.2 Nuvarande problem och möjligheterna till förbättring 

Tidigare i uppsatsen behandlades de olika möjligheter till skatteplanering genom 

koncerninterna transaktioner som nuvarande frånvaro av beskattning av utländska 

dotterbolag för med sig. För att skydda Sveriges skattebas finns det regler om 

internprissättning, ränteavdragsbegränsningar och CFC-beskattning. Dessa regler, 

särskilt de om internprissättning, är mycket komplicerade och medför stora kostnader 

för efterlevnad och upprätthållande. Kan en ändrad beskattningsordning möjliggöra en 

lindring av dessa praktiska problem? 

 Som tidigare har anförts skulle en ordning i vilken utdelning från utländska 

dotterbolag beskattades även den vara förenad med incitament att flytta vinster från 

Sverige till lägre beskattade länder. En sådan beskattning skulle därför inte kunna 

medföra några förenklingar av regler eller någon större minskning av kostnaderna för 

efterlevnad och upprätthållande av reglerna. Visserligen skulle förflyttningen av vinster 

från Sverige förmodligen minska något, vilket skulle minska kostnaderna för 

myndigheter att upprätthålla skyddsreglerna, men de administrativa vinsterna av detta 

skulle förmodligen vara blygsamma. 

 En löpande beskattning av utländska dotterbolag har däremot potential att förenkla 

reglerna mot skatteplanering något och minska kostnaderna för efterlevnad och 
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upprätthållande av reglerna. En sådan beskattning skulle nämligen kraftigt minska 

incitamenten att förflytta vinster till länder med lägre skatt. 

 Till att börja med skulle ränteavdragsbegränsningarnas tillämpningsområde kunna 

inskränkas så att de inte längre omfattade räntebetalningar till bolag som är föremål för 

löpande beskattning, alltså räntebetalningar till utländska dotterbolag. Syftet med 

ränteavdragsbegränsningarna är att skydda den svenska skattebasen genom att förhindra 

att vinster flyttas utomlands genom skatteplanering i form av räntebetalningar till lägre 

beskattade närstående bolag.
217

 Eftersom skattskyldiga inte längre skulle tjäna på att 

göra räntebetalningar till utländska dotterbolag skulle syftet med reglerna inte längre 

vara aktuellt i sådana situationer. 

Något som dock skulle kunna utgöra ett skäl att inte begränsa ränteavdrags-

begränsningarnas omfattning är att Sverige fortfarande skulle förlora skatteintäkter när 

räntebetalningar gjordes till dotterbolagen. Detta eftersom ränteinkomsterna hos de 

utländska dotterbolagen endast skulle beskattas till den del utrymme fanns efter 

avräkning av den utländska skatten på dem. Detta är dock snarare ett argument för att på 

ett mer generellt sätt begränsa rätten till ränteavdrag avseende både interna och externa 

lån, och inte att särskilt begränsa räntebetalningar till lågbeskattade dotterbolag. 

Kleinbard menar exempelvis att man även i ett system med löpande beskattning av 

utländska dotterbolag behöver regler som begränsar ränteavdragen för moderbolagen, 

oavsett om de avser interna eller externa lån. Detta eftersom en extern lånefinansiering 

av ett moderbolags utländska dotterbolag ofta sker genom att moderbolaget självt tar 

upp de externa lånen, varefter moderbolaget tillskjuter de lånade medlen till 

dotterbolagen som eget kapital. Koncerner beter sig på detta sätt för att koncernmodern 

ofta är det bolag som kan få bäst villkor på externa lån. Resultatet blir att moderbolagets 

hemvistland förlorar skatteintäkter till förmån för dotterbolagens länder, eftersom 

ränteavdragen för hela koncernens externa lånefinansiering samlas hos moderbolaget 

samtidigt som avkastningen av kapitaltillskotten i form av vinst hos dotterbolagen 

endast beskattas efter avräkning av utländsk skatt. Därför behövs enligt Kleinbard regler 

som begränsar ränteavdragen hos moderbolaget. Sådana regler kan exempelvis 

föreskriva att ränteavdrag för moderbolaget endast medges i den utsträckning 

moderbolagets skuldsättning inte är för stor jämfört med hela koncernens skuldsättning. 

Under sådana regler skulle moderbolaget motiveras att förmedla de externt lånade 
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medlen till dotterbolagen genom koncerninterna lån istället för genom tillskott av eget 

kapital. Då kommer moderbolagets ränteavdrag för de externa lånen att kompenseras 

med räntebetalningar från dotterbolagen. Dessa ränteinkomster beskattas sedan fullt ut i 

moderbolagets hemland.
218

 

Det ska dock märkas att Sverige aldrig har haft några regler som begränsar 

ränteavdrag på det här sättet. Det eventuella behovet av sådana regler lär också vara lika 

stort under nuvarande ordning som vid en löpande beskattning av utländska dotterbolag. 

Inte heller nuvarande ränteavdragsbegränsningar inskränker möjligheterna till 

ränteavdrag i de ovan beskrivna situationerna. Min slutsats angående ränteavdrag vid en 

införd löpande beskattning är därmed att de nuvarande ränteavdragsbegränsningarna 

skulle kunna inskränkas till att inte vara tillämpliga på räntebetalningar till utländska 

dotterbolag, och att något ökat behov av att begränsa ränteavdrag inte skulle 

uppkomma. 

Reglerna om löpande beskattning av utländska dotterbolag skulle vidare ersätta den 

nuvarande CFC-lagstiftningen vad gäller juridiska personers utländska innehav. De nya 

reglerna skulle innebära förenklingar i visst hänseende. Regeln i 39 a kap 7 a § IL, om 

huruvida utländska bolag inom EES utgör verkliga etableringar från vilka affärsmässigt 

motiverad verksamhet bedrivs, skulle inte längre vara nödvändig. Även regeln i 

39 a kap 5 § IL, som avgör om en utländsk juridisk persons inkomster är lågbeskattade 

eller inte, skulle sakna motsvarighet i ett system för generell löpande beskattning. 

Den kanske största vinsten av en löpande beskattning i praktiskt och administrativt 

hänseende är att reglerna om internprissättning skulle minska i betydelse. Svenska 

moderbolag skulle nämligen vid transaktioner med utländska dotterbolag inte längre ha 

något intresse av att använda reglerna till sin fördel. Istället skulle deras intresse ligga i 

att åstadkomma den enklast möjliga internprissättningen med störst sannolikhet att 

godtas av de båda inblandade ländernas skattemyndigheter, så att dubbelbeskattning 

undveks. Därigenom skulle de skattskyldiga inte behöva spendera lika mycket resurser 

på regelefterlevnad samtidigt som tvisterna om internprissättning sannolikt skulle bli 

färre. Ännu viktigare är kanske att Skatteverket skulle kunna lägga betydligt mindre 
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resurser på att övervaka regelefterlevnaden avseende transaktioner mellan svenska 

moderbolag och utländska dotterbolag.
219

 Detta dels för att myndigheten skulle kunna 

utgå från att de skattskyldiga saknade motiv att prissätta transaktionerna felaktigt, dels 

för att förlusten för staten på grund av felaktiga prissättningar skulle bli mindre i de fall 

de närstående bolagen är etablerade i länder med lägre skatt. Sverige skulle nämligen i 

sådana fall ta ut en restskatt på den motsvarande vinsten hos motparten i den andra 

staten. Vad gäller transaktioner mellan svenska dotterbolag och deras utländska 

moderbolag eller systerbolag som inte omfattades av den löpande beskattningen skulle 

internprissättningen dock fortfarande vara viktig för de skattskyldiga och Skatteverket. 

 Det ska också påminnas om att det fortfarande i vissa fall skulle finnas incitament att 

flytta vinster till dotterbolag i lägre beskattade länder. I avsnitt 3.4.2 förklarades med ett 

exempel att detta skulle vara fallet om moderbolaget betalade utländsk skatt som inte 

helt kunde avräknas på grund av att spärrbeloppet understeg de utländska skatterna. 

Genom att flytta vinster från Sverige till ett lägre beskattat land skulle den svenska 

skatten på de utländska inkomsterna, och därigenom spärrbeloppet, öka. Detta skulle 

möjliggöra för den skattskyldige att avräkna mer av skatten från ett högre beskattat land. 

Dessa incitament att flytta vinster är dock mindre än de nuvarande, och kommer bara att 

aktualiseras för de koncerner som har utländska skatter som sammanlagda överstiger 

den svenska skatten på de utländska inkomsterna. Incitamenten skulle också elimineras 

om man övergick från overall-metoden till per-country metoden för beräkning av 

spärrbeloppet, vilket också visades i avsnitt 3.4.2. I sådant fall skulle nämligen 

avräkningen och spärrbeloppsberäkningen ske för varje land för sig, varför större 

inkomster och högre svensk skatt på inkomsterna i ett lägre beskattat land inte skulle 

medföra att mer skatt från ett högre beskattat land kunde avräknas. 

 Så här långt om de praktiska fördelar som en reform skulle kunna föra med sig. Men 

vilka nackdelar skulle uppkomma för de olika reformalternativen? 

5.3 Administrativa nackdelar med beskattning av utdelning 

Som sades i det förra avsnittet skulle en beskattning av utländska dotterbolagsinkomster 

genom beskattning av utdelning från dotterbolagen inte medföra några större praktiska 

eller administrativa fördelar. Däremot skulle det föra med sig en del ökad komplexitet. I 
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kapitel 2 förklarades att en beskattning av de utländska utdelningarna nödvändiggör ett 

system med indirekt avräkning. Vidare gavs i avsnitt 2.3.2 en bild av hur en sådan 

beskattning kan se ut genom en översikt av USA:s beskattning och indirekta avräkning. 

 Den första administrativa nackdelen med den indirekta avräkningen är att 

inkomsterna hos det utländska dotterbolaget måste räknas ut enligt Sveriges 

skatteregler. I den amerikanska rätten underlättas dock detta genom att dotterbolagets 

ordinarie redovisning kan användas, dock med de justeringar som är nödvändiga för att 

undvika en betydande skillnad jämfört med den amerikanska inkomstskatteberäkningen. 

Ytterligare en administrativ börda angående inkomstberäkningen är en följd av att det 

ofta inte är hela dotterbolagets vinst som delas ut till moderbolaget. Detta gör nämligen 

att det är nödvändigt att varje år utreda hur mycket av de tidigare gjorda vinsterna som 

anses finnas kvar hos dotterbolaget respektive har delats ut, och hur mycket utländsk 

skatt som hänför sig till de kvarhållna vinsterna. Visserligen har det i USA dryftats 

förslag till förenkling av dessa beräkningar, exempelvis genom att begränsa 

beräkningen av de kvarhållna vinsterna i dotterbolagen till en period som sträcker sig 

fem år bakåt i tiden,
220

 men en viss börda skulle i min mening kvarstå även med sådana 

regler. 

 Ytterligare administrativa svårigheter är aktuella för ägarkedjor med flera utländska 

bolag. Ett avräkningsbelopp behöver beräknas för varje bolag i ägarkedjan som tar emot 

utdelning från ett ägt bolag. Detta innebär att inkomsterna och hur mycket av 

upparbetade vinster som är kvarhållna måste beräknas varje år för alla utländska bolag i 

ägarkedjan. Ett annat problem är att det kan bli skillnad i storleken på 

avräkningsbeloppet för en utdelning till det inhemska moderbolaget beroende på om 

utdelningar också görs mellan dotterbolag längre ned i ägarkedjan, vilket gör att 

koncernen för att minimera skatten måste planera hur utdelningar görs mellan de ägda 

bolagen. Förutom att detta skulle kunna snedvrida finansieringen av bolagen i 

koncernen lägger det till ytterligare en administrativ kostnad. 

 Eftersom en beskattning av utdelningar från utländska dotterbolag inte skulle 

medföra några större förbättringar i praktiskt och administrativt hänseende, samtidigt 

som det skulle medföra betydande administrativa bördor, är en sådan beskattning inte 

att rekommendera utifrån dessa synpunkter. 
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5.4 Administrativa nackdelar med löpande beskattning 

En löpande beskattning av utländska dotterbolag skulle som anförts innebära vissa 

fördelar i praktiskt och administrativt hänseende jämfört med nuvarande ordning. Den 

skulle dock även medföra liknande administrativa bördor för de skattskyldiga som en 

beskattning av utdelning från dotterbolagen. 

På samma sätt som vid beskattning av utdelningar måste inkomsten hos de utländska 

dotterbolagen beräknas enligt svensk rätt, i vissa fall med en lättnad i form av möjlighet 

att använda sig av det utländska dotterbolagets ordinarie redovisning. Beräkningen av 

inkomsterna enligt svensk rätt måste också göras för dotterdotterbolag och andra bolag 

längre ned i ägarkedjor, i den utsträckning de omfattas av den löpande beskattningen.  

Utöver detta saknas dock många av de svårigheter som skulle vara förenade med en 

beskattning av utdelning från dotterbolagen. Även för den löpande beskattningen är 

indirekt avräkning aktuellt. Det skulle dock inte vara nödvändigt, såsom vid beskattning 

av utdelning, att bevaka hur mycket av vinsterna som delades ut mellan bolagen 

respektive hölls kvar. Detta eftersom utdelningen är skattefri hos moderbolaget och 

irrelevant för att fastställa hur mycket skatt som moderbolaget får avräkna. Istället är det 

storleken på den ägda kapitalandelen i dotterbolaget som varje år avgör hur mycket av 

de utländska inkomsterna och skatterna som ska hänföras till moderbolaget. Av samma 

skäl är det inte heller nödvändigt att göra någon beräkning av hur mycket skatt ett 

dotterbolag anses ha betalat av ett dotterdotterbolags skatt. Två exempel får 

åskådliggöra skillnaderna i administrativ börda mellan beskattning av utdelning och 

löpande beskattning. 

 

Administration vid beskattning av utdelning 

Först undersöker vi den administrativa bördan i ett fall där Sverige har infört 

beskattning av utdelningar från utländska dotterbolag. S AB är hemmahörande i 

Sverige och äger 80 procent av andelarna i det i X-land hemmahörande bolaget X. 

X äger i sin tur 80 procent av andelarna bolaget Y, som är hemmahörande i Y-

land. Y delar under året ut 60 till X, som i sin tur delar ut 60 till S AB. Under året 

går varje bolag i koncernen med 100 i vinst. Bolagskattesatsen är 30 procent i X-

land och 15 procent i Y-land. 

 För att ta reda på hur mycket utländsk skatt som S AB ska få avräkna från den 

svenska skatten på utdelningen måste bolaget först beräkna hur mycket av Y-lands 
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skatt som X anses ha betalat. För att göra det måste man veta hur mycket Y har i 

samlade kvarhållna inkomster efter skatt, samt hur mycket utländsk skatt som har 

betalats för dessa samlade inkomster. De samlade kvarhållna inkomsterna har 

beräknats för varje år genom att respektive års vinst (beräknad enligt svensk rätt) 

adderats till ansamlingen, och utdelningar som lämnar bolaget subtraherats från 

den (dock inte det aktuella årets utdelning). De samlade utländska skatterna som 

hänför sig till de kvarhållna inkomsterna har beräknats för varje år genom att årets 

utländska skatt adderas till skatteansamlingen och den skatt som hänför sig till 

tidigare års lämnade utdelningar subtraheras från den. I detta fall utgår vi från att 

de kvarhållna inkomsterna efter skatt det aktuella året är 70 för X och 85 för Y, 

samt att de utländska skatterna hänförliga till dessa inkomster är 30 för X och 15 

för Y. Y lämnar en utdelning på 60 till X. Hur mycket av Y:s skatter ska anses ha 

betalats av X? Svaret är: en lika stor del av Y:s skatt som utdelningen utgör av Y:s 

kvarhållna inkomster, alltså 15 × (60 / 85) ≈ 10,6. 

När nu beräkningen av hur mycket skatt som ska hänföras till X har räknats ut 

kan det räknas ut hur mycket utländsk skatt som ska hänföras till S AB och utgöra 

avräkningsbeloppet. Den av Y:s skatt som X anses ha betalat adderas till den skatt 

som X faktiskt har betalat, varefter X totala skatter blir 30 + 10,6 = 40,6. 

Dessutom adderas den utdelning som X har mottagit och den skatt som hänför sig 

till utdelningen till X samlade kvarhållna inkomster (detta för att efterlikna en 

situation där X hade intjänat inkomsterna självt genom ett fast driftställe i Y-land). 

Dock subtraheras också de kvarhållna inkomsterna med den fiktivt betalade 

skatten, eftersom det är inkomster efter skatt som ska användas i uträkningen. X 

samlade kvarhållna inkomster efter skatt blir då 70 + 60 + 10,6 – 10,6 = 130. Den 

utländska skatt som ska hänföras till utdelningen till S AB är en lika stor del av X 

totala utländska skatter som utdelningen till S AB utgör av X samlade kvarhållna 

inkomster, d v s 40,6 × (60 / 130) ≈ 18,7. Detta är avräkningsbeloppet för S AB. S 

AB tar också upp detta belopp, och den mottagna utdelningen, som inkomst. S 

AB:s totala inkomster blir därmed 100 + 60 + 18,7 = 178,7. 

Det sista som måste beaktas i avräkningen är spärrbeloppet. Här förutsätts att 

Sverige fortfarande tillämpar overall-metoden. Spärrbeloppet utgörs av en lika 

stor del av den svenska skatten på samtliga inkomster som de utländska 

inkomsterna är av de totala inkomsterna. De utländska skatter som räknas med här 

är den skatt som är hänförlig till utdelningen som S AB har fått. De utländska 
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inkomster som räknas med är själva utdelningen, ökad med den utländska skatten 

som är hänförlig till den. De totala inkomsterna är som sagt 178,7, och den 

utländska inkomsten är 60 + 18,7 = 78,7. Den svenska skatten på samtliga 

inkomster blir 178,7 × 0,22 ≈ 39,3. Spärrbeloppet blir därmed 39,3 × (78,7 / 

178,7) ≈ 17,3. 

 

Administration vid löpande beskattning 

Precis som i föregående exempel äger S AB 80 procent av andelarna i X, som i sin 

tur äger 80 procent av andelarna i Y. Samtliga bolag i koncernen går med 100 i 

vinst under året. X betalar för året 30 i skatt och Y betalar 15. 

 Först räknar vi ut hur mycket av Y:s inkomst och skatt som ska hänföras till S 

AB. S AB:s kapitalandel i Y är lika med kapitalandelarna i varje led i ägarkedjan 

multiplicerade med varandra, alltså 0,8 × 0,8 = 0,64. S AB tar därmed upp 100 × 

0,64 = 64 som inkomst. Den utländska skatt som belöper på denna inkomst är 15 

× 0,64 = 9,6. Härnäst räknar vi ut hur mycket av X inkomster som S AB ska ta 

upp. Detta är 100 × 0,8 = 80. Till denna inkomst hänför sig skatt uppgående till 30 

× 0,8 = 24. Summan av de utländska skatterna är 24 + 9,6 = 33,6. 

 Härnäst ska spärrbeloppet beräknas. Vi förutsätter även här att overall-metoden 

fortfarande används. S AB:s totala inkomster är 100 + 80 + 64 = 244. Summan av 

de utländska inkomsterna är 80 + 64 = 144. Den svenska skatten före avräkning är 

244 × 0,22 ≈ 53,7. Spärrbeloppet blir då 53,7 × (144 / 244) ≈ 31,7. 

 

Även om löpande beskattning inte blir lika komplicerad som beskattning av utdelning 

måste de bördor som beskattningen medför noga beaktas och jämföras med nuvarande 

ordning. Den ytterligare inkomstberäkningen enligt svensk rätt kan tänkas medföra en 

tämligen stor ökning av kostnaderna för regelefterlevnad, särskilt om det svenska 

bolaget har dotterbolag i många olika jurisdiktioner. Det skulle enligt min mening vara 

önskvärt att så långt som möjligt förenkla redovisningen av de utländska inkomsterna 

genom att låta det utländska bolagets räkenskaper ligga till grund för inkomst-

beräkningen. Detta eventuellt med regler om vissa accepterade redovisningsregelverk 

eller utländska skattebaser med schablonsmässiga justeringar av dem.
221

 

                                                 

221
 Se avsnitt 2.4.4. Jfr American Bar Association, Report of the Task Force on International Tax Reform, 
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Det ska också uppmärksammas att själva avräkningen av den utländska skatten 

innebär ett påslag av administration jämfört med nuvarande undantagande av de 

utländska inkomsterna från skatt. Om inkomsterna undantas från skatt behöver man 

överhuvudtaget inte räkna ut något avräkningsbelopp eller spärrbelopp, och den 

skattskyldige behöver inte heller ta fram dokumentation om den utländska skatten för 

att visa att rätt till avräkning föreligger. Avräkning kan också medföra vissa rättsliga 

problem som inte uppkommer vid undantagande av inkomsterna. Det kan t ex gälla 

frågan om en viss utländsk skatt är att anse som en sådan inkomstskatt som medför rätt 

till avräkning.
222

 Dessa svårigheter ska vägas mot de förväntade minskade kostnaderna 

för internprissättning och skatteplanering.  

Skulle det sammantaget bli ökade eller minskade administrativa kostnader för de 

skattskyldiga vid ett införande av löpande beskattning? Detta är i min mening osäkert, 

och beror på hur väl man lyckas utforma förenklande regler för inkomstredovisningen. 

Jag finner det dock sannolikt att en löpande beskattning generellt skulle medföra något 

ökade kostnader för regelefterlevnad för multinationella företag.
223

 Dessa ökade 

kostnader skulle utgöra en nackdel för sådana koncerner att ha sina moderbolag i 

Sverige, varför detta kan utgöra ytterligare ett skäl till att välja bort Sverige som 

hemvistland.
224

 Det får dock anses vara praktiskt sett fullt möjligt att ha en löpande 

beskattning. Detta särskilt i ljuset av att man i USA enligt min uppfattning redan har ett 

system med större komplexitet och administrativa bördor för inkomstredovisningen och 

avräkningen avseende utländska dotterbolag än vad som skulle vara fallet med en 

svensk löpande beskattning. 

5.5 Slutsatser 

En första slutsats i detta kapitel är att en beskattning av utdelningar från utländska 

dotterbolag är ett sämre alternativ än både nuvarande ordning och löpande beskattning 

utifrån praktiska och administrativa synpunkter. En sådan beskattning skulle nämligen 

medföra nya administrativa svårigheter och inte innebära någon större förbättring vad 
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 Se 1 kap 3 § samt 2 kap 1 § AvrL, Berglund, Avräkningsmetoden, s 361 f. 
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 Jfr dock Kadet, U.S. International Tax Reform: What Form Should It Take?, Tax Notes International 
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USA har dock fler komplicerade skatteregler än Sverige som skulle kunna avskaffas vid löpande 

beskattning. 
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gäller andra administrativa problem. Det är mer osäkert om en löpande beskattning 

sammantaget skulle innebära förenkling eller försvårande jämfört med nuvarande 

ordning. Samtidigt som det skulle möjliggöra en inskränkning av ränteavdrags-

begränsningarna och att mindre resurser behövde läggas på internprissättning och 

skatteplanering, skulle en sådan beskattning medföra nya krav på att redovisa inkomster 

hos utländska dotterbolag enligt svensk rätt och att avräkna den utländska skatten som 

dotterbolagen betalar. Det är i min mening sannolikt att kostnaderna för regelefterlevnad 

i någon mån skulle öka för de flesta multinationella företag. Myndigheter lär dock enligt 

min uppfattning behöva spendera mindre resurser på administration vid löpande 

beskattning. 

  



 

 

77 

 

6 EU-rättens inverkan 

6.1 Inledning 

I detta kapitel ska utredas hur EU-rätten påverkar möjligheterna att införa en 

beskattning av utdelningar från utländska dotterbolag samt en löpande beskattning av 

utländska dotterbolag. Sverige måste nämligen vid utformandet av sin skatterätt ta 

hänsyn till de fria rörligheter som slås fast i Fördraget om europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF). Dessa fria rörligheter är bl a etableringsfriheten i art 49 FEUF 

och den fria rörligheten för kapital i artikel 63 FEUF. För de aktuella beskattnings-

alternativen är det främst etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital som är 

relevanta, eftersom beskattningen kan påverka möjligheterna att investera i bolag över 

medlemsstatsgränserna i EU. Bedömningen av vad som är otillåtet i förhållande till de 

olika friheterna är dock mycket likartad, varför valet av frihet är mindre betydelsefull.
225

 

Om Sverige beskattade utdelningar från utländska dotterbolag hemmahörande inom 

EU och samtidigt, som i gällande rätt, undantog utdelningar från inhemska dotterbolag 

från skatt, skulle beskattningen kunna tänkas utgöra en otillåten inskränkning av de fria 

rörligheterna. Vidare kan det tänkas utgöra en otillåten inskränkning att beskatta 

moderbolag för deras utländska dotterbolags inkomster löpande, medan moderbolag 

inte blev löpandebeskattade för deras inhemska dotterbolag. 

 I avsnitt 6.2 behandlas förenligheten med EU-rätten av beskattning av utdelningar 

från utländska dotterbolag. I avsnitt 6.3 diskuteras sedan en löpande beskattnings EU-

rättsenlighet. I avsnitt 6.4 redovisar jag mina slutsatser. 

6.2 Beskattning av utdelningar från utländska dotterbolag 

6.2.1 FII-målen 

Skulle det vara förenligt med de fria rörligheterna att beskatta utdelningar från utländska 

dotterbolag etablerade inom EU, och samtidigt undanta utdelningar från inhemska 

dotterbolag från skatt? Denna fråga har prövats i två mål från EU-domstolen, nämligen 

mål C-446/04 Test Claimants in the FII Group Litigation (FII 1) Och C-35/11 Test 

Claimants in the FII Group Litigation (FII 2). Båda målen gällde Storbritanniens 

tidigare beskattning av utdelningar från utländska bolag. 
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I det första målet ställdes just frågan om det var förenligt med de grundläggande 

friheterna i fördragen att beskatta utdelningar från utländska bolag med avräkning av 

den underliggande skatt som betalats av dotterbolaget för dess vinster, när samtidigt 

utdelningar från inhemska bolag undantogs från skatt.
226

 EU-domstolen prövade först 

denna lagstiftning mot etableringsfriheten, och gjorde sedan samma bedömning i fråga 

om den fria rörligheten för kapital.
227

 

EU-domstolen uttalade först att det är upp till varje medlemsstat att organisera sitt 

system för beskattning av utdelningar och att bestämma skattebasen och skattesatsen för 

det utdelande bolaget och den mottagande aktieägaren. EU-rätten förhindrar därför i 

princip inte en medlemsstat från att undvika kedjebeskattning genom undantagande av 

utdelningar från inhemska bolag och genom ett avräkningssystem för utdelningar från 

utländska bolag.
228

 Domstolen ställde dock upp vissa krav för att en sådan ordning 

skulle vara förenlig med EU-rätten. För det första får inte skattesatsen vara högre för 

utländska utdelningar än för inhemska.
229

 För det andra måste medlemsstaten undanröja 

kedjebeskattning på de utländska utdelningarna genom att avräkna den underliggande 

inkomstskatten som det utländska bolaget har betalat i sin stat. Avräkningen får därvid 

begränsas till den mängd skatt som det inhemska bolaget är skyldigt att betala på 

utdelningen.
230

 Med andra ord är ordinary credit tillåtet, och medlemsstaten behöver 

inte återbetala skatt som överstiger den inhemska skatten på utdelningen (full credit). 

Vidare uttalade EU-domstolen att den extra administrativa börda som är förenad med 

avräkningen av skatt på utdelningar från utländska bolag inte utgör ett hinder mot 

etableringsfriheten, eftersom ett fungerande avräkningssystem automatiskt innebär en 

sådan administrativ börda.
231

 Så här långt verkar alltså beskattning med indirekt 

avräkning för utdelningar från utlandet å ena sidan och undantagande av inhemska 

utdelningar från skatt å andra vara helt förenligt med EU-rätten. 

Därefter gjorde dock EU-domstolen ett uttalande som har orsakat tolknings-

svårigheter. Sökandena i målet påpekade att utdelningar från inhemska bolag var 

skattefria även om det utdelande brittiska bolaget var föremål för en lägre skatt än den 
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nominella skattesatsen på grund av skattelättnader som det åtnjöt.
232

 Detta var relevant 

eftersom utdelningar från inhemska bolag i sådana fall skulle vara lägre beskattade än 

utdelningar från utlandet, som vid mottagandet beskattas upp till den nominella 

skattesatsen. Storbritanniens regering menade dock att sådana skillnader i beskattning 

mellan ett utdelande brittiskt bolag och ett mottagande brittiskt bolag bara förekommer i 

exceptionella situationer. EU-domstolen uttalade då att det är upp till den nationella 

domstolen att pröva ”huruvida skattesatsen som tillämpas är identisk och huruvida de 

olika beskattningsnivåerna endast förekommer i vissa fall och då på grund av en ändring 

i beskattningsunderlaget till följd av vissa exceptionella skattelättnader”.
233

 

Vad menade domstolen med att skattesatsen för utdelande och mottagande bolag 

måste vara identisk och att olika beskattningsnivåer endast får förekomma i vissa fall på 

grund av ändringar i beskattningsunderlaget till följd av exceptionella skattelättnader? 

När målet i den nationella domstolen gick vidare till nästa instans begärdes ännu ett 

förhandsavgörande, vilket gav upphov till målet FII 2. I det andra målet ville den 

nationella domstolen veta vad EU-domstolen menade med ovanstående uttalandet.
234

 

Efter det första förhandsavgörandet hade nämligen de skattskyldiga i det nationella 

målet lagt fram bevisning om att den faktiska beskattningen av bolag hemmahörande i 

Storbritannien var lägre än den nominella skattesatsen i de flesta fall.
235

 Med den 

faktiska beskattningen avses här den effektiva beskattningen. Med effektiv beskattning 

brukar avses en så stor andel av ett företags redovisningsmässiga vinster som ett företag 

betalar. Den nominella skattesatsen, d v s bolagsskattesatsen, anger däremot den andel 

av de beskattningsbara vinsterna som betalas i skatt. Den effektiva skattesatsen är ofta 

lägre än den nominella, vilket kan bero på att beräkningen av vinsten enligt 

skattereglerna tillåter generösa kostnadsavdrag som överstiger de faktiska kostnaderna. 

Till exempel var år 2014 den genomsnittliga effektiva skatten för bolag i Sverige 19,4 

procent, trots att bolagsskattesatsen var 22 procent.
236

 Eftersom den effektiva 

skattesatsen för bolag i Storbritannien oftast var lägre än den nominella skattesatsen 

menade de skattskyldiga i målet att utdelningar från inhemska bolag inte var föremål för 

en lika hög skatt som utdelningar från utländska bolag. Om t ex ett brittiskt bolag har en 
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effektiv skattesats på 20 procent, medan den nominella bolagsskattesatsen är 25 procent, 

och bolaget gör en utdelning till ett annat brittiskt bolag, kommer ett undantagande av 

utdelningen från skatt medföra att utdelningen endast bär en effektiv skatt om 20 

procent. Utdelningar från utländska bolag, däremot, kommer att beskattas med den 

nominella skattesatsen om 25 procent. Detta har att göra med hur det brittiska 

avräkningssystemet var utformat, vilket jag strax återkommer till. 

EU-domstolen meddelade att det i två olika fall ska antas att skattesatsen för 

utländska utdelningar kommer att vara högre än för inhemska utdelningar, vilket medför 

hinder för etableringsfriheten.
237

 Det första fallet är när ett inhemskt utdelande bolag är 

föremål för en lägre nominell skattesats än det inhemska bolag som tar emot 

utdelningen.
238

 Detta leder nämligen till att en utdelning från det inhemska bolaget blir 

föremål för den lägre skattesats som gäller för det utdelande bolaget, eftersom det 

undantas från skatt hos det mottagande bolaget, medan en utdelning från ett utländskt 

bolag skulle bli föremål för den högre skattesats som gäller för det mottagande bolaget. 

Eftersom olika bolag i ett och samma land oftast är föremål för samma nominella 

skattesats lär denna situation vara ovanlig.
239

 

Det andra fallet i vilket skattesatsen för utländska utdelningar kommer att vara högre 

och följaktligen beskattningen av inhemska och utländska utdelningar skulle betraktas 

som ojämlik angavs i följande uttalande: 

”För det andra upphör undantagandet från skatt på utdelning som lämnas av ett 

bolag med hemvist i landet och tillämpningen av en avräkningsmetod på 

utdelning som lämnas av ett bolag utan hemvist i landet – vilken, i likhet med den 

metod som föreskrivs i den lagstiftning som är aktuell i det nationella målet, 

beaktar den effektiva nivån på beskattningen av vinsterna i ursprungsstaten – att 

vara likvärdiga, även när vinsterna i det utdelande bolaget med hemvist i landet 

är föremål för en effektiv beskattningsnivå i hemvistmedlemsstaten som är lägre 

än den nominella skattesats som tillämpas där.”
240

 

Eftersom den nationella domstolen redan hade bedömt att den effektiva skattesatsen för 

brittiska bolag generellt sett var lägre än den nominella skattesatsen var behandlingen av 
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utländska och inhemska utdelningar inte likvärdig, varför den nationella lagstiftningen 

utgjorde en inskränkning i etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital.
241

 

 Efter att ha slagit fast detta prövade EU-domstolen om inskränkningen kunde 

rättfärdigas. Här fann domstolen att inskränkningen skulle kunna motiveras med hänsyn 

till behovet av att upprätthålla skattesystemets inre sammanhang.
242

 EU-domstolen fann 

däremot att inskränkningen inte var proportionerlig. Tillämpningen av avräknings-

metoden på utdelningar från utlandet och exemptmetoden på inhemsk utdelning kunde å 

ena sidan motiveras av strävan att undvika ekonomisk dubbelbeskattning av utdelad 

vinst.
243

 Å andra sidan skulle ekonomisk dubbelbeskattning enligt EU-domstolen också 

motverkas ”om hänsyn bland annat tas till den nominella skattesats som tillämpats på 

den vinst ur vilken utdelning lämnats”.
244

 För att vara proportionerlig och förenlig med 

de fria rörligheterna behövde alltså den brittiska lagstiftningen på något sätt ta hänsyn 

till den utländska nominella skattesatsen. På vilket sätt denna hänsyn ska tas är dock 

något oklart.
245

 EU-domstolen hänvisade till att det österrikiska avräkningssystemet i 

målet C-436/08 Haribo Lakritzen tog hänsyn till den utländska nominella 

skattesatsen.
246

 I det målet nämndes nämligen att avräkningsbeloppet i det österrikiska 

avräkningssystemet beräknades genom att ”vinsten i det utdelande bolaget multipliceras 

med den nominella procentsats avseende inkomstskatt för juridiska personer som 

tillämpas i den stat där detta bolag har sitt hemvist, och med det utdelningsmottagande 

bolagets andel i kapitalet i det utdelande bolaget”.
247

 

 Skulle en beskattning av utdelningar från utländska dotterbolag med ett avräknings-

system liknande det i kapitel 2 beskrivna amerikanska systemet vara oförenligt med de 

fria rörligheterna? Intrycket från FII 2 kan vara att det skulle vara EU-rättsstridigt, 

eftersom det amerikanska systemet inte tar hänsyn till den nominella skattesats som 

gäller i dotterbolagets land, utan istället tar hänsyn till den faktiska skatt som har 

betalats i landet. Enligt min mening finns det dock mycket som talar för att en 

avräkning liknande den amerikanska inte skulle utgöra någon inskränkning av 

etableringsfriheten eller den fria rörligheten för kapital. Skälet är att det finns vissa 
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skillnader i det tidigare brittiska avräkningssystemet och det amerikanska. I båda system 

beräknas den utländska skatt som belöper på utdelningen, d v s avräkningsbeloppet, 

genom att det utländska bolagets skatt multipliceras med förhållandet mellan bolagets 

vinst och utdelningsbeloppet. I den brittiska avräkningen används dock det utländska 

bolagets redovisningsmässiga vinster vid denna beräkning.
248

 Den amerikanska 

avräkningen använder istället det utländska bolagets vinster beräknade enligt 

amerikanska skatteregler, om än med möjlighet för den skattskyldige att förenkla 

beräkningen genom att till viss grad använda sig av det utländska bolagets redovisning. 

Den amerikanska formeln för avräkningsbeloppet ser alltså ut på följande sätt: 

 

Den utländska skatten ×
Utdelningsbeloppet

Dotterbolagets vinst enligt amerikanska skatteregler
 

 

Så som jag har förstått den tidigare brittiska indirekta avräkningen ser istället formeln 

för avräkningsbeloppet ut på följande sätt:
249

 

  

Den utländska skatten ×
Utdelningsbeloppet

Dotterbolagets vinst enligt dess redovisning
 

 

Eftersom den redovisningsmässiga vinsten ofta är högre än vinsten beräknad enligt 

skatteregler, blir avräkningsbeloppet mindre vid tillämpning av den brittiska formeln. 

Det är i min mening av det skälet som den brittiska beskattningen av utländska 

utdelningar ansågs vara ojämlik beskattningen av inhemska utdelningar. Det faktum att 

det utländska bolagets redovisningsmässiga vinst användes för att beräkna den 

utländska skatten på utdelningen, istället för att beräkna den med användning av 

bolagets vinst enligt brittiska skatteregler, gjorde att utdelningar från utländska bolag 

beskattades högre än utdelningar från inhemska bolag.
250

 Tillvägagångssättet i den 

brittiska avräkningen kan liknas vid att man beskattar de utländska inkomsterna med 

tillämpning av en större skattebas än den för inhemska inkomster. Man tillämpar med 

andra ord generösare inkomstberäkning för de inhemska bolagen än för de utländska. 

Om istället alla möjliga kostnadsavdrag och liknande i den inhemska skatterätten också 
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får användas vid beräknandet av det utländska bolagets vinster, kommer inte 

avräkningen att missgynna de utländska utdelningarna. I förhållande till de inhemska 

vinstberäkningsreglerna kommer samma skattesats att gälla för både inhemska och 

utländska utdelningar. Vad jag menar med detta får belysas av ett exempel: 

 

Skattesatsen på den utländska utdelningen vid avräkning av amerikansk 

respektive brittisk modell 

S AB är ett svenskt aktiebolag som har ett helägt svenskt dotterbolag, D AB, och 

ett annat helägt dotterbolag, X, hemmahörande i X land. Bolagsskattesatsen i X-

land är tio procent. I Sverige är bolagsskattesatsen 22 procent. Alla dessa bolag 

gör 100 i vinst, beräknat enligt svenska skatteregler. X vinst är däremot 90 enligt 

de X-ländska skattereglerna. Den redovisningsmässiga vinsten är dock 120 i 

samtliga bolag. Det är alltså samma mängd faktisk vinst som har gjorts i alla 

bolag. D AB och X delar vardera ut 50 till S AB. Sverige undantar utdelningen 

från D AB från skatt, men beskattar utdelningen från X AB med avräkning för 

utländsk skatt. 

 Först utgår vi från att Sverige har ett avräkningssystem liknande det 

amerikanska. Hur tungt beskattas de olika utdelningsbeloppen i Sverige? Det 

svenska bolaget betalar 100 × 0,22 = 22 i bolagsskatt på sina vinster. Den svenska 

skatt som hänför sig till utdelningen är då 22 × (50 / 100) = 11. Utdelningen 

beskattas sedan inte hos D AB, varför 11 är den totala skatt som hänför sig till 

utdelningen. X betalar å sin sida 90 × 0,10 = 9 i bolagsskatt i X-land. I förhållande 

till de svenska skattereglerna för vinstberäkning har X dock gjort 100 i vinst. 

Detta beaktas också av avräkningsreglerna. Avräkningsbeloppet för utdelningen är 

därför 9 × (50 / 100) = 4,5. Den svenska skatten på utdelningen före avräkning är 

50 × 0,22 = 11. Avräkning medges med 4,5, varför efter avräkning den svenska 

skatten på utdelningen blir 11 – 4,5 = 6,5. Från svensk synpunkt är därmed den 

totala skatt som belastar utdelningen 6,5 + 4,5 = 11, vilket är lika mycket som 

belastar den svenska utdelningen. Skattesatsen på både den inhemska och den 

utländska utdelningen, sett i förhållande till de svenska skattereglerna om 

vinstberäkning, är 11 / 50 = 22 %. 

 Nu ska vi se vad resultatet blir om vi istället antar att Sverige har ett 

avräkningssystem liknande det tidigare brittiska. När avräkningsbeloppet beräknas 

för utdelningen från X används det utländska bolagets redovisningsmässiga 
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vinster istället för vinsterna enligt de svenska inkomstberäkningsreglerna. 

Avräkningsbeloppet blir därmed 9 × (50 / 120) ≈ 3,8. Den svenska skatten på 

utdelningen före avräkning är som förut 11. Efter avräkning är den svenska 

skatten på utdelningen 11 – 3,8 = 7,2, alltså mer än när amerikansk avräkning 

används. Hur stor blir skattesatsen på utdelningen i förhållande till de svenska 

vinstberäkningsreglerna? Vinsten i X är 100 beräknat utifrån svenska skatteregler. 

Därmed bör den utländska skatt som hänför sig till utdelningsbeloppet vara 9 × 

(50 / 100) = 4,5. Summan av den utländska skatt som hänför sig till utdelningen 

och den svenska skatten på utdelningen är 7,2 + 4,5 = 11,7. Därmed kan sägas att 

skattesatsen för den utländska utdelningen, i förhållande till de svenska 

vinstberäkningsreglerna, är 11,7 / 50 = 23,4 %. För den inhemska utdelningen 

gäller dock fortfarande en skattesats på 22 %. 

 

Avräkning enligt den amerikanska modellen leder alltså till i princip samma skattesats 

på utdelningar från inhemska och utländska bolag, medan avräkning enligt den brittiska 

modellen leder till en högre skattesats på utdelningar från utländska bolag. Det som EU-

domstolen fokuserade på i FII 2 var att skattesatsen för utländska utdelningar inte skulle 

vara högre än skattesatsen för inhemska utdelningar. Om skattesatsen var högre för 

utländska utdelningar upphörde avräkningsmetoden att vara likvärdig undantagandet av 

inhemska utdelningar.
251

 En av situationerna i vilken skattesatsen skulle antas vara 

högre för utländska utdelningar var när den effektiva beskattningen i ursprungsstaten 

var lägre än den nominella skattesatsen. Detta gällde dock en avräkningsmetod ”vilken, 

i likhet med den metod som föreskrivs i den lagstiftning som är aktuell i det nationella 

målet, beaktar den effektiva nivån på beskattningen av vinsterna i ursprungsstaten” 

(min kursivering).
252

 Med detta menade sannolikt EU-domstolen att avräkningsbeloppet 

enligt de brittiska reglerna beräknades med hänsyn till de redovisningsmässiga vinsterna 

(medan skatten på inhemska vinster beräknades enligt skatteregler som gav ett mindre 

resultat). Detta, i kombination med att den effektiva beskattningsnivån var lägre än den 

nominella, ledde till att skattesatsen för utländska utdelningar blev högre än för 

inhemska. Det var enligt min uppfattning därför den brittiska avräkningen inte var 

förenlig med EU-rätten. Därmed förhindrar inte FII-målen att ett land beskattar 
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utdelningar från utländska dotterbolag med en avräkning liknande den amerikanska, 

som bestämmer avräkningsbeloppet med ledning av samma vinstberäkningsregler som 

för inhemska bolag. 

6.2.2 Administrativa bördor 

EU-rätten slutar dock inte där. Som nämndes ovan ansåg EU-domstolen i det första FII-

målet att den brittiska beskattningen och avräkningen inte utgjorde en inskränkning av 

de fria rörligheterna enbart för att avräkningen medförde en större administrativ börda 

för utländska utdelningar.
253

 En avräkning lik den amerikanska skulle dock mycket väl 

kunna medföra större administrativa bördor än den brittiska, eftersom det är enklare att 

förlita sig på den utländska ordinarie redovisningen än att behöva beräkna de utländska 

vinsterna enligt inhemska skatteregler. 

I målet Haribo-Lakritzen, i vilket dom meddelades efter det första FII-målet, prövade 

EU-domstolen de österrikiska avräkningsreglerna mot EU-rätten. Precis som i 

Storbritannien gällde i Österrike en ordning där utländska utdelningar beskattades med 

avräkning, medan inhemska utdelningar undantogs från skatt. Målet gällde dock 

utdelningar från portföljinnehav. EU-domstolen uttalade bl a att det för förenlighet med 

den fria rörligheten inte får visa sig vara omöjligt att komma i åtnjutande av 

avräkningsmetoden på grund av en överdriven administrativ börda. I sådana fall kan det 

nämligen inte anses att avräkningsmetoden och exemptmetoden leder till likvärdiga 

resultat.
254

 Senare uttalades också att det är tillåtet för de inhemska myndigheterna att 

för avräkningen begära uppgifter om vilken skatt som faktiskt har påförts vinsten i det 

utdelande utländska bolaget.
255

 

Huruvida en beräkning av vinsten hos det utländska bolaget enligt inhemska 

skatteregler är förenlig med EU-rätten går dock inte att direkt utläsa av målet Haribo 

Lakritzen. En liknande fråga har emellertid prövats i målet C-250/95 Futura 

Participations. Målet handlade om ett franskt bolag med fast driftställe i Luxemburg, 

och de luxemburgska reglerna som inte tillät det fasta driftstället att rulla fram sina 

förluster och beakta dem följande beskattningsår, s k carry forward. De luxemburgska 

reglerna ställde nämligen som krav för sådan carry forward att det fasta driftställets 
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inkomster redovisas enligt luxemburgska regler om bokföring och att räkenskaperna 

förvarades i Luxemburg.
256

 Frågan var om dessa krav på bokföringen stred mot 

etableringsfriheten.  

EU-domstolen fann att kravet på redovisning enligt luxemburgsk rätt och förvaring 

av räkenskaperna i Luxemburg utgjorde ett hinder mot etableringsfriheten. Kravet 

drabbade nämligen i synnerhet bolag med säte i andra medlemsstater, eftersom det 

krävde att bolagen inte bara fullgjorde bokföringskraven i sin hemviststat, utan också 

bokföringskraven i det fasta driftställets stat, samt att räkenskaperna förvarades där.
257

 

Nästa fråga var om redovisningskraven kunde rättfärdigas. Här menade EU-domstolen 

att kravet på redovisning enligt Luxemburgska regler kunde motiveras med hänsyn till 

intresset av en effektiv skattekontroll. Kraven på redovisningen avseende det fasta 

driftstället möjliggjorde nämligen en kontroll av att det fasta driftställets förluster 

faktiskt var så stora som bolaget begärde avdrag för.
258

 Däremot fann domstolen att 

kraven på redovisningen inte var proportionerliga. Det skulle nämligen vara tillräckligt 

om de nationella myndigheterna krävde att den skattskyldige på ett klart och precist sätt 

visade att omfattningen av de förluster som den skattskyldige verkligen hade haft enligt 

luxemburgsk rätt överensstämde med det yrkade beloppet. Kraven avseende redo-

visningen var alltså inte oundgängliga för att säkerställa att förlusterna i det fasta 

driftstället faktiskt var de som den skattskyldige hävdade. Därmed var kraven på 

redovisningen inte tillåtna.
259

 

 Vilka slutsatser kan dras av målet Futura Participations angående indirekt avräkning 

liknande den amerikanska, som använder det utländska bolagets vinster beräknade 

enligt inhemska skatteregler för fastställandet av avräkningsbeloppet? Eftersom Futura 

Participations handlade om förlustavdrag är det svårt att dra några säkra slutsatser. 

Dessutom var det i målet fråga om vanlig bokföring, inte vinstberäkning enligt 

skatteregler. Något som kan sägas är dock att EU-domstolen var beredd att acceptera 

krav som innebar att myndigheterna kunde säkerställa att den skattskyldiges yrkade 

förluster verkligen var lika stora som de förluster som de nationella reglerna 

stadgade.
260

 Detta talar i någon mån för att ett fastställande av avräkningsbeloppet enligt 
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inhemska skatteregler inte strider mot EU-rätten, i synnerhet med tanke på att sådana 

regler ämnar uppfylla de krav på likvärdighet mellan inhemska och utländska 

utdelningar som EU-domstolen ställde upp i FII-målen. En avräkning enligt 

amerikanskt snitt skulle inte heller ställa upp något krav på att det utländska 

dotterbolaget upprättade redovisning enligt svenska bokföringsregler. Däremot skulle 

det vara tillåtet för skattskyldiga att i vissa fall använda sig av det utländska 

dotterbolagets utländska redovisning, med vissa justeringar för att efterlikna 

inkomstberäkningen enligt svenska skatteregler. Enligt min mening skulle en sådan 

avräkning mycket väl kunna vara förenlig med EU-rätten. Detta även i ljuset av EU-

domstolens uttalande i målet Haribo Lakritzen, om att det inte får vara omöjligt för 

skattskyldiga att komma i åtnjutande av avräkningsmetoden på grund av en överdriven 

administrativ börda. Att administrationen inte får omöjliggöra avräkning på grund av att 

kraven är överdrivna förefaller vara en tämligen tillåtande regel. Det går dock som sagt 

inte att dra några säkra slutsatser om beskattningens förenlighet med EU-rätten. 

6.3 Löpande beskattning 

Även en löpande beskattning av inkomster från utländska dotterbolag skulle kunna stå i 

strid med Sveriges åtaganden enligt FEUF, om dotterbolagen ifråga är hemmahörande i 

andra EU-länder. Själva beskattningen av inkomsterna i sig lär dock inte vara EU-

rättsstridig. I ljuset av de två FII-målen som har behandlats ovan förefaller det vara 

förenligt med de fria rörligheterna att beskatta utländska inkomster på ett sätt så att 

inkomsterna är föremål för samma beskattningsnivå som inhemska inkomster. Detta är 

fallet med den löpande beskattningen, eftersom avräkning medges för den utländska 

skatten så att inkomsterna inte beskattas svårare än inhemska inkomster. 

 Istället är det sättet på vilket skatten tas ut som kan utgöra ett problem. Moderbolaget 

beskattas nämligen inte bara för inkomster hänförliga till den egna verksamheten, utan 

även för inkomster hänförliga till dotterbolaget. Det skulle kunna innebära en 

inskränkning av de fria rörligheterna att beskatta moderbolaget på det sättet för sina 

utländska dotterbolag, när moderbolag inte beskattas på det sättet för sina svenska 

dotterbolag. Eftersom CFC-beskattning fungerar på ungefär samma sätt är det motiverat 

att titta på EU-domstolens rättspraxis avseende sådan beskattning. 

 Det relevanta rättsfallet är här mål C-196/04 Cadbury Schweppes, som handlade om 

Storbritanniens CFC-lagstiftning. Det brittiska bolaget Cadbury Schweppes ägde ett 
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dotterbolag i Irland som beskattades lågt och som därmed utlöste den brittiska CFC-

beskattningen. Moderbolaget beskattades därmed för sin andel i det irländska 

dotterbolagets inkomster. En sådan beskattning skedde inte för andelar i brittiska 

dotterbolag eller andra dotterbolag som inte var lågbeskattade. EU-domstolen uttalade 

bl a följande: 

”Denna skillnad i behandling skapar en skattemässig nackdel för det i landet 

hemmahörande bolaget på vilket CFC-lagstiftningen är tillämplig. Även om man, 

såsom Förenade kungarikets regering, den danska … och den svenska regeringen 

har föreslagit, beaktar den av den hänskjutande domstolen påpekade eventuella 

omständigheten att ett sådant i landet hemmahörande bolag inte, för vinst i ett 

CFC-bolag som omfattas av tillämpningsområdet för nämnda lagstiftning, betalar 

en skatt som är högre än den skatt som skulle ha påförts för denna vinst om den 

hade genererats i ett dotterbolag med hemvist i Förenade kungariket, gäller 

likafullt att sådan lagstiftning innebär att det i landet hemmahörande bolaget 

beskattas för vinster i en annan juridisk person. Så är emellertid inte fallet 

beträffande ett i landet hemmahörande bolag med ett dotterbolag som beskattas i 

Förenade kungariket, eller vars dotterbolag med hemvist utanför denna 

medlemsstat inte är föremål för en lägre beskattningsnivå”
261

 

Eftersom denna beskattning kunde hindra brittiska bolag att bilda, förvärva eller 

bibehålla ett dotterbolag som var föremål för en lägre skattenivå i en annan medlems-

stat, utgjorde den brittiska lagstiftningen ett hinder mot etableringsfriheten.
262

 

 Den brittiska regeringen hävdade dock att lagstiftningen kunde rättfärdigas med 

hänsyn till intresset att förebygga skatteflykt.
263

 EU-domstolen menade dock att en 

åtgärd som inskränker etableringsfriheten endast kan motiveras av behovet att bekämpa 

missbruk om den specifikt avser rent konstlade upplägg som görs i syfte att kringgå 

lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.
264

 Domstolen konstaterade att Stor-

britanniens CFC-lagstiftning var ägnad att motverka handlanden som endast företas för 

att undvika skatt.
265

 Men för att CFC-lagstiftningen skulle överensstämma med 
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gemenskapsrätten krävdes att beskattning inte kan ske när bildandet av ett CFC-bolag 

har en ekonomisk förankring, oavsett om det även finns skattebetingade skäl för 

bildandet.
266

 

 Den möjliga löpande beskattningen som jag behandlade i kapitel 2 syftar inte till att 

enbart träffa inkomster från dotterbolag som utgör rent konstlade upplägg utan 

ekonomisk förankring. Tvärtom ämnar den träffa alla utländska dotterbolag. Målet 

Cadbury Schweppes tyder därför på att en sådan beskattning skulle vara oförenlig med 

EU-rätten, om den inte även träffade svenska dotterbolag. Ett förbehåll måste dock 

göras. Målet Cadbury Schweppes behandlade lagstiftning som särbehandlade vissa 

utländska innehav för att de var lägre beskattade. Lagstiftningens syfte var att motverka 

skatteplanering. Det var också mot rättfärdigandegrunden att förebygga skatteflykt som 

EU-domstolen prövade om den nationella lagstiftningen kunde godtas. Det går dock att 

tänka sig att någon annan rättfärdigandegrund skulle vara tillämplig i förhållande till en 

mer generell löpande beskattning. Syftet med en sådan beskattning är ju inte bara att 

förebygga skatteplanering, utan också att bl a åstadkomma neutralitet mellan inhemska 

och utländska investeringar. Om en sådan lagstiftning prövades skulle rättfärdigande-

grunden upprätthållandet av skattesystemets inre sammanhang kunna vara tillämplig. 

För att den rättfärdigandegrunden ska vara tillämplig kräver EU-domstolen normalt att 

det finns ett direkt samband mellan den i målet berörda skattefördelen och ett visst 

skatteuttag.
267

 I FII 2 fann EU-domstolen ett sådant direkt samband mellan beviljandet 

av avräkning av utländsk skatt alternativt undantagande från skatt på en utdelning å ena 

sidan och den skatt som redan har påförts den utdelade vinsten å andra sidan. 

Rättfärdigandegrunden att upprätthålla skattesystemets inre sammanhang var därför 

relevant i det fallet.
268

 Det kan hävdas att ett motsvarande direkt samband finns i den 

löpande beskattningen mellan avräkningen av utländsk skatt å ena sidan och beskattning 

av dotterbolagens vinster å andra sidan. Det är alltså möjligt att en sådan beskattning 

skulle kunna rättfärdigas med hänsyn till skattesystemets inre sammanhang. 

Vid bedömningen av om den nationella lagstiftningen kan godtas på grund av 

skattesystemets inre sammanhang beaktas lagstiftningens ändamål.
269

 För att godtas 

måste restriktionen i form av den löpande beskattningen vara proportionerlig i 
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förhållande till ändamålet. I FII 2 bedömdes denna fråga med hänsyn till att den 

brittiska lagstiftningen syftade till att undvika ekonomisk dubbelbeskattning.
270

 Samma 

ändamål skulle kunna komma ifråga för den löpande beskattningen, eftersom denna 

också undviker ekonomisk dubbelbeskattning genom avräkning av den utländska 

bolagsskatten. I detta avseende skulle emellertid EU-domstolen kunna inta hållningen 

att även en beskattning med uppskov till dess att utdelning sker, med avräkning av den 

underliggande skatten, skulle undvika ekonomisk dubbelbeskattning och därigenom 

upprätthålla det inre sammanhanget. I sådant fall kanske en löpande beskattning skulle 

anses oproportionerlig i förhållande till ändamålet. Det går dock att tänka sig att andra 

ändamål hos den löpande beskattningen skulle beaktas. Som nämnts syftar beskatt-

ningen bl a till att åstadkomma neutralitet mellan inhemska och utländska investeringar. 

Något sådant ändamål synes dock inte ha beaktats vid proportionalitetsbedömningen i 

FII 2. Det får sammanfattningsvis betraktas som möjligt men osäkert att EU-domstolen 

skulle godta en löpande beskattning av utländska dotterbolag, när samtidigt en sådan 

beskattning inte skedde för svenska dotterbolag. 

Även om en löpande beskattning av enbart utländska dotterbolag inte skulle gå att 

rättfärdiga skulle en löpande beskattning förmodligen inte utgöra något hinder mot de 

fria rörligheterna om moderbolagen även beskattades löpande för sina svenska 

dotterbolag. En sådan beskattning skulle enligt min uppfattning vara möjlig att 

åstadkomma. Den löpande beskattningen för de svenska innehaven skulle inte orsaka 

några större administrativa svårigheter, eftersom svenska bolags inkomster ändå alltid 

redovisas enligt svensk rätt. Avräkningen skulle inte heller orsaka några större problem, 

eftersom det skulle stå klart hur mycket skatt de inhemska dotterbolagen hade betalat. I 

de flesta fall skulle förmodligen moderbolagets skattskyldighet för inkomsterna i det 

svenska dotterbolaget sättas ned till noll, vilket beror på att båda bolag skulle vara 

förermål för samma bolagsskattesats. Endast när dotterbolaget inte hade förmåga att 

betala skatten skulle moderbolaget behöva betala skatt för inkomsterna. 

 Det EU-rättsliga hinder som kvarstår för en löpande beskattning är den svårare 

administrativa börda för inkomstredovisningen och avräkningen som blir aktuell vid 

utlandsetableringar. I föregående avsnitt sades att en alltför tung administrativ börda kan 

utgöra ett otillåtet hinder mot de fria rörligheterna enligt rättsfallen C-436/08 Haribo 

Lakritzen och C-250/95 Futura Participations. Det sades också mot bakgrund av 
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rättsfallen att en beskattning av utdelningar från utländska dotterbolag skulle kunna vara 

förenlig med EU-rätten, men att detta är osäkert. För en löpande beskattning är de 

administrativa svårigheterna mindre, varför en sådan beskattning i min mening har 

större chans att accepteras av EU-domstolen.
271

 Det går dock inte heller för löpande 

beskattning att dra några säkra slutsatser angående EU-rätten och de administrativa 

svårigheterna. 

6.4 Slutsatser 

En beskattning av utdelningar från utländska dotterbolag av den typ som jag behandlade 

i kapitel 2 skulle enligt min uppfattning kunna vara förenlig med EU-rätten, även om 

utdelningar från inhemska dotterbolag samtidigt undantogs från skatt. Detta eftersom 

den leder till att utländska utdelningar är föremål för samma skattesats som rent 

inhemska utdelningar. Det är dock något osäkert om de administrativa bördor som 

beskattningen medför är förenliga med EU-rätten. 

 En löpande beskattning av inkomster från utländska dotterbolag skulle kunna vara 

förenlig med EU-rätten, även om det är mycket osäkert att så skulle vara fallet. Om 

dock moderbolag beskattades på samma sätt för både svenska och utländska dotterbolag 

skulle sannolikheten för förenlighet med EU-rätten vara betydligt större. De 

administrativa bördor som den löpande beskattningen medför gör det emellertid oklart 

om den skulle vara tillåten ens då. Eftersom den löpande beskattningen inte medför lika 

stora administrativa bördor som beskattning av utdelningar har den dock större chans att 

godtas av EU-domstolen. 
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 Se, angående de olika administrativa bördorna i beskattningsalternativen, ovan avsnitt 5.3–5.4. 



 

 

92 

 

7 Slutsatser 

I inledningen till denna uppsats ställde jag frågan om Sverige bör beskatta inkomster 

från svenska aktiebolags utländska dotterbolag, och i sådant fall hur denna beskattning 

bör ske. De beskattningsalternativ som har beaktats är beskattning av utdelningar från 

utländska dotterbolag samt löpande beskattning av moderbolag för deras andel av 

inkomsterna hos dotterbolagen. Det är nu dags att besvara dessa frågor. 

 En beskattning av utdelningar från utländska dotterbolag skulle leda till något 

minskade incitament att skatteplanera genom att flytta vinster från svenska moderbolag 

till utländska dotterbolag. Betydande incitament skulle dock fortfarande finnas. Detta 

beror på att beskattningen av inkomsterna inte skulle ske förrän utdelning till 

moderbolaget skedde. Därigenom skulle nämligen en koncern kunna senarelägga 

beskattningen och tjäna på skatteanspråkets över tid minskade värde. Därför skulle det 

fortfarande vara fördelaktigt att flytta vinster till ett lägre beskattat land. Detta innebär 

också att det fortfarande skulle vara skattemässigt gynnsamt för moderbolagen att 

investera i länder med lägre skatt istället för i Sverige. Det skulle alltså finnas, liksom i 

nuvarande ordning, brister i neutraliteten mellan att investera och intjäna inkomster i 

Sverige och att investera och intjäna inkomster i ett land med lägre skatt. Dessutom 

skulle det finnas incitament att avstå utdelning till moderbolagen så länge som möjligt, 

vilket kan leda till snedvridningar i koncerners finansiering och missgynnande av de 

företag som inte har möjlighet att senarelägga utdelningen. I jämförelse med nuvarande 

ordning skulle förmodligen också konkurrensförmågan hos dotterbolagen i lägre 

beskattade länder försämras något, även om denna försämring skulle lindras av 

uppskovet med beskattningen. Större nackdelar med beskattningen är de ytterligare 

administrativa bördor som skulle uppkomma i samband med avräkningen av den 

utländska skatten och den beräkning av dotterbolagets inkomster enligt svenska 

skatteregler som skulle bli nödvändig. Med tanke på de små fördelar och de relativt 

stora nackdelar som skulle uppkomma vid en beskattning av utdelningar bör en sådan 

beskattning inte införas. 

 Den löpande beskattningen av utländska dotterbolag skulle medföra desto större 

fördelar i form av kraftigt minskade incitament till skatteplanering och större neutralitet 

mellan investeringar i Sverige och investeringar i länder med lägre skatt. Genom en 

löpande beskattning skulle det inte ha någon betydelse för svenska multinationella 

företag om deras inkomster intjänades i Sverige eller i länder med lägre skatt. Det skulle 
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ske en ökning av skatteunderlaget, vilket skulle möjliggöra en sänkning av bolagsskatte-

satsen. En sänkning av bolagsskattesatsen skulle i sig medföra flera positiva effekter. En 

nackdel med en löpande beskattning är att dotterbolag i lägre beskattade länder 

förmodligen skulle bli konkurrensmässigt missgynnade till följd av de mindre inkomster 

efter skatt som dotterbolagen skulle kunna generera jämfört med andra företag i 

värdstaten. Därmed kan också svenska företag bli mindre konkurrenskraftiga vid 

budgivning på tillgångar i länder med lägre skatt. Med tanke på de nackdelar för 

multinationella företag som skulle vara förenade med att ha hemvist i Sverige skulle en 

löpande beskattning också kunna medföra att sådana företag flyttar sin hemvist till 

andra länder. Dessa nackdelar med den löpande beskattningen skulle dock begränsas av 

den lägre skattesats som beskattningen skulle möjliggöra. Vidare skulle den löpande 

beskattningen medförara nya administrativa bördor för multinationella företag i form av 

beräkning av inkomsterna i de utländska dotterbolagen och avräkningen av den 

utländska skatten. Samtidigt skulle dock praktiska och administrativa fördelar 

uppkomma i och med att internprissättningen skulle minska i betydelse och att 

ränteavdragsbegränsningarnas tillämpningsområde skulle kunna inskränkas. För att 

undvika konflikter med EU-rätten skulle dock moderbolag eventuellt behöva beskattas 

löpande även för sina svenska dotterbolag. Även med vidtagande av denna åtgärd är det 

emellertid på grund av de större administrativa bördorna för utlandsinvesteringar något 

osäkert om en löpande beskattning skulle vara förenlig med EU-rätten. 

 Valet står alltså mellan att behålla nuvarande ordning och att införa löpande 

beskattning av utländska dotterbolag. Inte helt oväntat är det svårt ge ett säkert svar på 

frågan om beskattning bör ske. Det mest avgörande för frågan om beskattningen bör 

införas är i min mening huruvida Sverige långsiktigt kan tjäna ekonomiskt på den. Jag 

finner det troligt att detta faktiskt skulle vara fallet. Det vore dock oklokt att införa 

beskattningen innan närmare undersökningar om de ekonomiska konsekvenserna 

genomfördes. Dessutom kan man fråga sig om så genomgripande förändringar som 

beskattningen skulle innebära borde genomföras i ett läge då det inte går att vara säker 

på deras förenlighet med EU-rätten. 

 En säkrare slutsats som kan dras av denna uppsats är att frågan om Sveriges 

internationella beskattningsanspråk bör diskuteras i vidare omfattning än vad som 

hittills har varit fallet. I USA diskuteras livligt frågan om landet bör inskränka sin 

beskattning till inkomster med sin källa i landet eller om beskattningen av utländska 

dotterbolag bör vidgas till att bli löpande. Enligt min uppfattning är det näst intill tyst på 
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denna front i Sverige, trots att det är långt ifrån självklart att den nuvarande ordningen 

är den bästa.  
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