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1 Inledning 

1.1 Övergripande problemformulering 

I svensk rätt är såväl själva aktiebolaget som dess ägare rättssubjekt. Av 6 kap. 3 § 

inkomstskattelagen (IL) framgår att ett i Sverige registrerat aktiebolag även är 

obegränsat skattskyldigt. Utländska juridiska personer är begränsat skattskyldiga enligt 

6 kap. 8-9 och 11 §§. Det framgår av 3 kap. 3 § IL att en fysisk person som är bosatt i 

Sverige, stadigvarande vistas här eller som har väsentlig anknytning till Sverige och 

tidigare har bott här, är obegränsat skattskyldig. Utdelning till en individ som inte är 

obegränsat skattskyldig beskattas genom en definitiv källskatt, s.k. kupongskatt.  

Aktiebolagets resultat består av intäkter minskat med kostnader, 14 kap. 19 § IL. Är 

resultatet positivt beskattas vinsten med 22 procent. Enligt IL är utdelning från bolaget 

till dess aktieägare inte en avdragsgill kostnad. Istället är det årets och föregående års 

beskattade vinster som kan delas ut. När aktieägaren tar emot utdelningen, ska han eller 

hon (som huvudregel) ta upp denna till beskattning, se 42 kap. 1 § IL. För en fysisk 

person beskattas kapitalinkomster med en skattesats på 30 procent.  

Därmed har först bolaget beskattats för sin vinst och därefter har aktieägaren beskattats 

för utdelningen. Av en vinst på 100 innan skatt hos företaget kvarstår hos aktieägaren 

54,6 efter skatt. Skattebelastningen är således 45,4 procent ((100 * 0,22) + (78 * 0,3)). 

Därmed föreligger en ekonomisk dubbelbeskattning. Systemet med beskattning hos 

såväl bolag som ägare brukar kallas för det klassiska systemet.1  

Att använda ett system med ekonomisk dubbelbeskattning är inte självklar. De som 

förespråkar en sådan lösning kan presentera en rad med argument för varför det är ett 

rationellt sätt att beskatta på det här viset. Men det finns även argument som talar mot 

att dubbelbeskatta aktiebolag på det här viset. Det finns teoretiskt sett många olika 

möjligheter att lindra eller undanröja dubbelbeskattningen. Några av dessa har använts i 

andra länder.  

Med Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) följer vissa åtaganden. Ett av 

dessa åtaganden är att vår interna lagstiftning inte får hindra den inre marknaden genom 

                                                
1 Harris (1996) s. 60. 
2 Virin & Norrman (2007) s. 47 och 52.  



 2 

att förhindra de fria rörligheterna. Ett land inom EU kan, ifall de vill lindra eller undan-

röja den ekonomiska dubbelbeskattningen av aktiebolagsmotsvarigheter, hamna i en 

situation där EU-rätten sätter vissa gränser för hur lindring eller undanröjande kan ske. 

En sådan situation kan till exempel uppstå då en medlemsstats intresse av att inte förlora 

skatteintäkter kolliderar med unionens motverkande av diskriminerande regler som 

hindrar den fria marknaden.  

1.2 Syfte 

Verksamhet kan bedrivas i många olika former. En av dessa former är aktiebolag. De 

flesta rättssystem har en associationsform (eller flera) som liknar det svenska aktie-

bolaget. Hur beskattning ska ske är inte helt självklart. Lösningarna är flera. I Sverige är 

dock den ekonomiska dubbelbeskattningen en integrerad del av skattesystemet. Dubbel-

beskattningen introducerades i början av 1900-talet och har varit en del av skattes-

ystemet sedan dess. Diskussionen kring dubbelbeskattningens motiv verkar ha varit 

begränsad. Beskattningens effekter har diskuterats desto mer.2 Det första syftet med 

denna uppsats är därför att försöka utreda motiven för och emot dubbelbeskattning av 

aktiebolag.  

Enligt många teoretiker bör ekonomisk dubbelbeskattning av företag inte ske. Som 

argument används bland annat att sådan beskattning skapar en skillnad i behandlingen 

av finansieringsform för bolagen.3 Den ekonomiska dubbelbeskattningen är inte heller 

på något sätt given. Det finns teoretiskt sett flera möjligheter att undanröja eller lindra 

dubbelbeskattningen av aktiebolag. Flera länder inom EU har, eller har haft, system för 

att uppnå sådan lindring. Det finns dock vissa hänsyn som måste tas vid utformandet av 

skattelagstiftning. För ett land inom unionen måste till exempel all lagstiftning vara 

förenlig med fördragen. Därmed är det andra syftet för uppsatsen, utöver att utreda 

motiv för och emot dubbelbeskattning, att utreda vilken begränsande inverkan EU-

rätten kan ha vad gäller metod för lindring eller undanröjande av ekonomisk dubbel-

beskattning.  

                                                
2 Virin & Norrman (2007) s. 47 och 52.  
3 Harris (1996) s. 123.  



 3 

1.3 Metod och material 

Jag kommer i det här arbetet fokusera på att söka svar på frågeställningarna genom att 

studera lagtext, förarbeten och juridisk doktrin. Den juridiska metod som ligger närmast 

till hands att beskriva ett sådant tillvägagångssätt är den rättsdogmatiska metoden.4 

Studiet av lagtext är i sammanhanget givetvis viktigt. Enligt svenska principer får skatt 

inte tas ut utan lag. Denna princip är grundlagsskyddad i 8 kap. regeringsformen (RF). 

Men eftersom mitt syfte med uppsatsen är att söka svar på motiven bakom 

lagstiftningen, är det i stor utsträckning förarbeten och doktrin som kommer vara viktiga 

källor. I linje med den rättsdogmatiska metoden kommer argumentationen stå i 

centrum.5  

Sedan 1995 är Sverige medlem i EU. Medlemskapet är grundlagsfäst genom 1 kap. 10 § 

RF. Ett av de främsta syftena med EU-rätten är att vara överstatlig och säkerställa fri 

rörlighet för såväl kapital som arbetskraft. 6  Idag finns två stycken EU-fördrag, 

unionsfördraget (EUF) och funktionsfördraget (FEUF). EU saknar rätt att fritt reglera 

den direkta beskattningen, vilket leder till att i de fall reglering kommer till stånd, sker 

det genom direktiv. Enligt FEUF artikel 115 krävs för sådan reglering samtliga med-

lemsstaters godkännande.  

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har till uppgift att säkerställa att de 

unionens rättsakter (inbegripet fördragen) efterlevs. 7  Funktionsfördraget innehåller 

regler som behandlar etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster, personer, kapital och 

varor. Eftersom medlemsländerna måste följa fördragen ska ländernas interna rätt vara 

förenlig med fördragen. Detta innebär att även intern lagstiftning avseende direkt 

beskattning behöver vara fördragskonform, trots att unionen i sig saknar rätt att lagstifta 

på området. På så vis har EU-domstolen kommit att spela en avgörande roll för 

medlemsstaternas skattelagstiftning. Denna tillämpning av EU-rätten härstammar från 

det s.k. Avoir fiscal-målet.8  

EU-rättens betydelse på skatteområdet kommer därmed också avspeglas i den här 

uppsatsen. Det främsta rättsfallet vad gäller förenlighet mellan fördraget och en 

                                                
4 Korling & Zamboni (2013) s. 21.  
5 Korling & Zamboni (2013) s. 27.  
6 Lodin m.fl. (2014) s. 671.  
7 Dahlberg (2015) s. 350. 
8 C-270/43 Avoir Fiscal.  
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medlemsstats integrationssytem är Manninen.9 I målet ansåg EU-domstolen att den 

finländska lättnaden i dubbelbeskattningen var oförenlig med den fria rörligheten för 

kapital. Rättsfallet kommer, tillsammans med andra rättsfall från EU-domstolen som 

berör utdelningar, att utgöra en viktig källa.  

Dubbelbeskattning av aktiebolag (och utländska motsvarigheter) har genom åren 

diskuterats av flertalet personer. Bland framstående verk står att finna exempelvis Peter 

Harris bok Corporate/Shareholder Income Taxation. Den har varit en betydelsefull 

källa. Även Public Finance in Theory and Practice, skriven av makarna Richard Abel 

Musgrave och Peggy B. Musgrave har utgjort en viktig källa. Jag har valt att använda 

mig av dessa utländska verk eftersom de utgör standardverk inom området ekonomisk 

teori. Frågan om dubbelbeskattning uppkommer i flera rättsordningar och ämnets teori 

inte är avhängig ett visst lands rättsordning. Därmed spelar det enligt mig ingen roll att 

del av litteraturen är utländsk, trots att utgångspunkten för den här uppsatsen är svensk 

rätt.  

Niclas Virin har skrivit mycket om bolagsskattens vara eller icke vara. I boken Slopad 

bolagsskatt – analys och konsekvenser lyfter han, tillsammans med Erik Norrman, fram 

många intressanta aspekter.  

Vad gäller EU-rätten har jag främst använt mig av Christiana Hji Panayis bok European 

Union Corporate Tax Law och Mathias Dahlbergs Direct Taxation in Relation to the 

Freedom of Establishment and the Free Movement of Capital. Båda dessa böcker lägger 

stor vikt vid EU-domstolens roll för utvecklingen av skattesystemen inom EU. Även 

Jesper Johanssons avhandling EU-domstolens restriktionsprövning i mål om de 

grundläggande friheterna och direkta skatter har använts flitigt.  

För att förstå motiven till de svenska reglerna har utredningar och propositioner utgjort 

ett viktigt källmaterial. En del av detta material härstammar från tidigt 1900-tal. Jag har 

ibland valt att citera direkt ur materialet och har då valt att använda mig av den exakta 

ordalydelse som användes i originalversionen. Jag kunde också ha valt att försökt 

”översätta” den äldre svenskan till mer modern svenska. Denna lösning har jag dock 

valt bort eftersom jag vill minimera risken att syfte eller mening förändras.  

                                                
9 C-319/02 Manninen. 
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1.4 Avgränsningar 

En första viktig avgränsning, som faller ganska naturligt, är att uppsatsen enbart berör 

inkomstbeskattning. Därmed kommer inte någon form av indirekt beskattning, punkt-

skatt eller liknande att beröras.   

Jag har också valt att fokusera på den dubbelbeskattning som träffar svenska aktiebolag. 

Ekonomiska föreningar och eventuella andra dubbelbeskattade subjekt kommer inte att 

behandlas i den här uppsatsen. Anledningen härtill är framför allt att aktiebolaget är den 

i särklass vanligaste associationsformen, men också eftersom motsvarigheter till aktie-

bolag finns i de, om inte alla, flesta rättsordningar. Därmed är det inte enbart en fråga 

som berör Sverige.  

Ett aktiebolag kan ägas av en annan juridisk person. Äger ett aktiebolag ett annat 

aktiebolag, undantas ofta utdelningar från skatt genom regleringen om näringsbetingade 

andelar i 24 kap. IL. Anledningen till att utdelningar inom bolagssektorn under vissa 

omständigheter är undantagna beskattning är att man har velat undanröja så kallad 

kedjebeskattning. Eftersom den här uppsatsen syftar till att beröra dubbelbeskattningen 

som uppstår då vinst delas ut från bolagssektorn till en fysisk person, har jag valt att 

avgränsa bort frågor som rör koncerner.  

1.5 Terminologi 

Termen dubbelbeskattning har emellanåt varit diskuterad. Vissa författare menar att det 

är mer rätt att prata om extra beskattning av utdelade bolagsvinster.10 Andra menar att 

det är mer lämpligt att istället kalla det för merbeskattning av vissa inkomster.11 I denna 

uppsats har jag dock valt att benämna företeelsen just dubbelbeskattning och därmed 

också dubbelbeskattningsprincipen. Det främsta skälet till detta är att detta är den 

gängse termen.  

Europeiska unionens domstol kommer jag genomgående att hänvisa till genom att 

använda begreppet EU-domstolen, eller helt enkelt domstolen. 

                                                
10 Virin (1990).  
11 Kuylienstierna (1973) s. 182.  
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1.6 Disposition 

Inledningsvis kommer jag i avsnitt 2 att gå igenom aktiebolaget som associationsform 

och som skattesubjekt. Kapitlet är tänkt att ge läsaren en grund inför de kommande 

avsnitten och beskriver kort vad som gör aktiebolag speciella, hur de förhåller sig till 

ägare och långivare m.m. I avsnitt 3 kommer jag presentera motiv för och emot dubbel-

beskattning av aktiebolagsvinster. Presentationen sker i tre steg. Först genom att återge 

de lagmotiv som använts i Sverige, därefter andra motiv för dubbelbeskattning och 

slutligen motiv mot dubbelbeskattning. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. Hur 

dubbelbeskattning kan undanröjas eller lindras kommer att studeras i avsnitt 4, där olika 

typer av integrationssystem presenteras. I uppsatsens avsnitt 5 beskriver jag hur EU-

domstolen har sett på gränsöverskridande utdelningar och presenterar rättsfall som kan 

begränsa möjligheten för medlemsstater att använda integrationssystem. Avsnittet 

innehåller dels rättsfall som berör frågan om mottagarlandets hantering av utländska 

utdelningar, dels källstatens hantering av utdelningar till annan stat. Avsnitt 6 innehåller 

en sammanfattning och slutsats.  
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2 Aktiebolaget som associationsform och som 

skattesubjekt 

2.1 Inledning 

Företagande kan bedrivas i flera olika former. Utöver olika typer av föreningar finns 

enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och slutligen även aktiebolag. Vissa av 

dessa associationsformer, men inte alla, utgör egna rättssubjekt. De är vad man brukar 

kalla för juridiska personer. En juridisk person kan ha rättigheter och skyldigheter och 

kan, precis som fysiska personer, ingå avtal och uppträda som parter inför domstol och 

myndigheter.12  

Oavsett vilken form en verksamhets bedrivs i, brukar man säga att det krävs två saker 

för att en association ska föreligga. Dels ska det föreligga någon form av avtal för att 

samverka, dels ska man ha ett gemensamt ändamål.13 Det är genom det gemensamma 

ändamålet som associationer får sin särprägel. 

Reglering kring aktiebolag finns i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). På ett vis skiljer 

sig aktiebolaget dock från de övriga associationsformerna. Det är det faktum att ett 

aktiebolag, i kontrast till vad jag skrev ovan om gemensamt ändamål, kan bildas av en 

enda person. Det är istället det tillskjutna kapitalet som utgör förutsättning för att 

verksamhet ska kunna bedrivas. Om inget annat bestäms i bolagsordningen, är dock 

aktiebolagets syfte att åstadkomma vinst till aktieägaren eller aktieägarna, se 3 kap. 3 § 

ABL.  

Ett aktiebolag blir en juridisk person, och därmed även ett rättssubjekt, när det har 

registrerats. Anledningen till att aktiebolaget utgör rättssubjekt är historiska. Under 

industriella revolutionen växte det fram ett behov av att kunna samla kapital för att 

kunna investera i projekt med hög potential. Å andra sidan hade dessa investeringar ofta 

hög risk, något som skulle kunna leda till förödande konsekvenser för den som 

investerade i projektet. Det fanns ett behov av att kunna gå in med viss mängd kapital 

utan att riskera mer än det kapital som var satsat.14 Det var genom detta behov som 

aktiebolaget växte fram – en associationsform med begränsat ansvar för ägarna och som 

                                                
12 Hemström & Giertz (2014) s. 21.  
13 Hemström & Giertz (2014) s. 23.   
14 Harris (1996) s. 40 f.  
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dessutom utgjorde ett eget rättssubjekt och som därmed kunde föra talan, ingå avtal och 

äga egendom. En av följderna av att aktiebolaget blir ett rättssubjekt är att det uppstår 

ett tvåpartsförhållande mellan ägaren (ägarna) och bolaget. Detta leder till att ägaren 

(ägarna) och bolaget som huvudregel kan rättshandla med varandra på samma sätt som 

andra rättssubjekt.15  

Hur verksamheten i bolaget bedrivs beror bland annat på hur stort bolaget är. I ett litet 

bolag, med kanske en eller några få aktieägare, är ägaren och den som arbetar i bolaget 

samma person. I ett stort, publikt bolag med tusentals aktieägare finns det dock ett 

mellanled mellan själva ägandet och den verksamhet som bedrivs; det finns ett led av 

kontroll eller styrning. Denna kontroll är det framför allt styrelse och VD som ansvarar 

för, se ABL 8 kap. Vilken roll som aktieägaren har i bolaget, d.v.s. om det är en aktiv 

eller passiv aktieägare, och vilken kontroll ägaren besitter har fått betydelse vid 

utformningen av skattelagstiftningen vid exempelvis utdelning. I 56-57 kap. IL finns 

speciella regler för utdelning i s.k. fåmansbolag. 

2.2 Förhållandet mellan aktiebolag, aktieägare och långivare 

Den som äger en aktie i ett bolag, äger på så vis en del av bolaget. Aktierna rep-

resenterar bolagets kapital. Den som innehar aktier har bland annat rösträtt på 

bolagsstämma och rätt till utdelning. En sak som särskiljer aktiebolagsformen från 

andra associationsformer är att aktier som utgångspunkt kan överlåtas och förvärvas 

fritt, 4 kap. 7 ABL.16 Genom att vara överlåtbara skapas en tydlig skillnad mot andra 

former för företagsverksamhet, t.ex. handelsbolag. I ett handelsbolag krävs som 

huvudregel att samtliga bolagsmän samtycker till att en ny bolagsman inträder, se 2 kap. 

2 § bolagslagen (BL). Regeln är kopplad till det personliga ansvar som vilar på varje 

enskild bolagsman.17 En aktieägare har dock inget ansvar för bolagets förpliktelser 

1 kap. 3 § ABL. Aktiebolagsformen lämpar sig därmed för att driva verksamhet med 

högre risk på så vis att det är mindre personligt ansvar och enklare att införskaffa 

kapital. Den lämpar sig också för att driva en verksamhet med många ägare. Avkast-

ningskravet på den som går in med kapital, aktieägaren, föreligger alltjämt. Det är 

                                                
15 Rabe & Hellenius (2011) s. 226. 
16 Trots att huvudregeln är att aktier är fritt överlåtbara erbjuder ABL tre möjligheter för att begränsa 
överlåtbarheten av aktier. Begränsningen kan ske genom att man i bolagsordning (för mindre bolag) 
föreskriver om samtyckesförbehåll, förköpsförbehåll och genom hembudsklausuler. Se mer om detta i 
Hemström & Giertz (2014) s. 65.  
17 Hemström & Giertz (2014) s. 43 f.  
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genom vinstutdelningar från bolaget som ägarna får avkastning på det kapital de gått in 

med. Reglerna kring vinstutdelning i är relativt omfattande, se 17 och 18 kap ABL.  

Vinstutdelning är inte en avdragsgill kostnad ur ett skattemässigt perspektiv. Avdrags-

rätt föreligger som huvudregel för utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster, se 

16 kap. 1 § IL. Utdelning har inte ansetts vara en sådan utgift. Utgifter för ränta får 

däremot dras av även om de inte är utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster., 

16 kap. 1 § andra meningen IL. Genom denna reglering skapas en skillnad i hantering 

av kapitaltillgång för bolaget. Att emittera nya aktier och därmed få in kapital från 

aktieägare (med visst avkastningskrav) kan med en sådan ordning framstå som mindre 

förmånligt än att låna kapitalet och få avdrag för motpartens (långivarens) 

avkastningskrav, det vill säga de räntor man betalar.  

Det finns de som menar att det på flera sätt går att likställa en aktieägare med en sorts 

långivare. I detta fall ser man alltså såväl en långivare som en aktieägare som en 

investerare som enbart vill ha avkastning på insatt kapital.18 Artsberg menar att en 

aktieägare ofta förväntar sig större avkastning än långivare p.g.a. den ökade risken i att 

gå in med kapital i bolaget.19 Det som dock talar emot att likställa en långivare med 

aktieägare är dock att aktieägaren, trots allt, är just ägare och åtminstone teoretiskt har 

inflytande i bolaget.  

Ett aktiebolag kan vara privat eller publikt, 1 kap. 2 § ABL. Överlag gäller samma 

regler för de båda typerna, men det finns undantag. Till exempel får ett privat aktiebolag 

inte marknadsföra sina aktier. Det får däremot ett publikt bolag göra och det är därmed 

publika bolag som är aktiva på aktiemarknaden. Det finns en viss problematik vad 

gäller kunskap om bolagets dagliga verksamhet som växer desto större bolaget är och 

desto fler aktieägare som finns. Ser man till större aktiebolag, d.v.s. publika, är det nog 

rimligt att anta att de flesta aktieägarna inte har någon kunskap om bolagets dagliga 

verksamhet.20 De allra flesta aktieägarna kommer heller inte försöka utöva någon form 

av kontroll eller ta del av den dagliga skötseln av bolaget.21 Det föreligger en skillnad 

mellan var ägandet ligger och var kontrollen finns. I ett stort aktiebolag har aktieägarna 

utsett en ledning i form av styrelse och VD att sköta bolagets intressen. Men ägarna 

överlåter också möjligheten till på noggrant håll följa bolagets verksamhet och 

                                                
18 Harris (1996) s. 45.  
19 Artsberg (2005) s. 291.  
20 Harris (1996), s. 44.  
21 Wehrwein (1936) s. 552.  
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ekonomiska förvaltning.22 Det finns fortfarande beslut som måste fattas av aktieägarna 

på bolagsstämman, men enligt 8 kap. 4 § ABL är det styrelsen som ansvarar för 

bolagets angelägenheter och organisation. Finns VD är han eller hon ansvarig för den 

löpande verksamheten, 8 kap. 29 § ABL. Fåmansaktiebolag, där ägande och arbetskraft 

är tätt sammankopplat, dras inte med samma problematik.23  

2.3 Dubbelbeskattning av aktiebolag i Sverige 

Ett i Sverige registrerat aktiebolag är obegränsat skattskyldigt i Sverige, 6 kap. 3 § IL. 

Innebörden av obegränsad skattskyldighet framgår av 6 kap. 4 § där det stadgas att den 

som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från 

utlandet. Det skattepliktiga resultatet räknas fram genom att årets intäkter minskas med 

kostnaderna, 14 kap. 21 § IL. Med andra ord nettovinstbeskattas företag i Sverige, det 

vill säga det är enbart ifall intäkterna överstiger kostnaderna som ett beskattningsbart 

överskott uppstår. Detta medför att desto fler och större kostnadsposter ett bolag har, 

desto mindre kommer överskottet att bli och därmed också årets skatt. Överstiger 

kostnaderna intäkterna uppstår ett underskott, vilket får rullas framåt i tiden i enlighet 

med reglerna i 40 kap. IL. Skattesatsen är 22 procent. Även utländska juridiska personer 

är skattskyldiga, dock enbart för vissa bestämda inkomster, se 6 kap. 7-8 och 11 §§ IL.   

Genom utdelning från aktiebolaget till aktieägaren kan den senare ta del av den vinst 

som bolaget genererat. Enligt associationsrättsliga regler får endast beskattade medel 

delas ut från bolaget. De associationsrättsliga reglerna rörande vinstutdelning syftar till 

att begränsa risken att bolagets bundna kapital förminskas.24  

Fysiska personer som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas här eller som har bott 

här och som fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skatt-

skyldiga, 3 kap. 3 § IL. Precis som för juridiska personer innebär den obegränsade skatt-

skyldigheten att man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet, 

3 kap. 8 §. Att utdelningar ska tas upp till beskattning framgår av 42 kap. 1 §. Att vissa 

utdelningar, till exempel från onoterade aktiebolag, endast tas upp till fem sjättedelar 

framgår av 42 kap. 15 a §. Eftersom skattesatsen på kapitalinkomst som huvudregel är 

                                                
22 Bergström & Samuelsson (2012) s. 74.  
23 Bergström & Samuelsson (2012) s. 70.  
24 Andersson (2010) s. 68.  
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30 procent, innebär det att utdelningar på onoterade aktier förenklat kan sägas beskattas 

med 25 procent.  

För att säkerställa att dubbelbeskattning sker även då mottagaren av utdelning inte är 

skattskyldig i Sverige, tas s.k. kupongskatt ut på utdelningar till begränsat skattskyldiga, 

se 4 § kupongskattelag (1970:624) (KupL). Kupongskatt är en definitiv källskatt som 

ska innehållas av utbetalaren. Mottagaren blir alltså i sig inte ansvarig att betala in 

skatten utan detta sker genom att utdelande bolag kvarhåller den del av utdelningen som 

utgör skatt. Av 5 § KupL framgår att kupongskatt utgår med 30 procent av utdelningen. 

I praktiken sänks dock skattesatsen ofta till följd internationella skatteavtal.25  

Som nämnt ovan är utdelning från aktiebolaget inte en avdragsgill kostnad utan utdel-

ningen består helt enkelt av årets eller tidigare års beskattade vinster. Vid utdelningen 

sjunker således bolagets kapital, utan att något avdrag får göras. När aktieägaren tar 

emot utdelningen beskattas han eller hon för denna inkomst, se 42 kap. 1 § IL. Som 

regel är skattesatsen för kapitalvinster 30 procent. Därmed har först bolaget beskattats 

för sin vinst och därefter har aktieägaren beskattats för utdelningen. Av en vinst på 100 

hos företaget kvarstår hos aktieägaren 54,6 efter skatt.  

Bolagsnivå: Bolagsvinst före skatt 100 

 Bolagsskatt (22 %) -22 

 Vinst efter skatt  78 

Ägarnivå: Mottagen utdelning  78 

 Inkomstskatt (30 %) -23,4 

 Utdelning efter skatt  54,6  

Total skatt: 45,4 (22 + 23,4) 

Exemplet visar hur s.k. ekonomisk dubbelbeskattning uppstår.26 I doktrinen har det 

ibland talats om dubbelbeskattningen första led när bolaget beskattas och dubbelbe-

skattningens andra led när aktieägaren beskattas.  

Historiskt har man talat om klassiskt system när utdelningar beskattas tillsammans med 

den skattskyldiges övriga inkomster, d.v.s. med beaktande av tjänsteinkomster m.m. En 

                                                
25 Sverige har ingått drygt 80 internationella dubbelbeskattningsavtal med olika länder i världen. 
26  Ekonomisk dubbelbeskattning av aktiebolag ska inte förväxlas med internationell juridisk 
dubbelbeskattning som inträffar när två stater vill beskatta samma subjekt för samma inkomst under 
samma tidsperiod. För mer om internationell juridisk dubbelbeskattning, se Dahlberg (2014).  
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sådan ordning föreligger inte i Sverige utan här beskattas tjänsteinkomster för sig och 

kapitalinkomster för sig, genom så kallad cedulär beskattning.27  

Jag har dock valt att, i likhet med exempelvis Ståhl, beakta även system där 

kapitalinkomster beskattas med en separat proportionell skattesats som klassiskt.28 

Anledningen härtill är att även ifall man delar upp beskattningen mellan tjänsteinkomst 

och kapitalinkomst, kan man inte säga att dubbelbeskattningen av utdelningen lindras. 

Åtminstone inte så länge utdelningen inte behandlas annorlunda än andra kapital-

inkomster. För att det ska vara tal om lindring av dubbelbeskattningen lär krävas att 

utdelningen behandlas som den gör för att den tidigare träffats av bolagsskatt. Dessutom 

skapas genom ett system likt det svenska fortfarande en skillnad mellan eget och 

främmande kapital (se mer om detta i 3.4). Därmed borde även det system som vi 

använder i Sverige kunna benämnas som ett klassiskt system, trots att vi har separerat 

kapital- och tjänstebeskattning.29   

  

                                                
27 Wiman (2002) s. 29.  
28 Ståhl (1996) s. 74.  
29 Ståhl (1996) s. 74.  
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3 Motiv för och emot dubbelbeskattning 

3.1 Inledning 

Först under tidigt 1900-tal infördes statlig inkomstbeskattning av aktiebolag i Sverige. 

Sedan dess har beskattningen utvecklats och förändrats, men likväl kvarstår beskattning 

av såväl aktiebolaget som aktieägarna. I det här avsnittet ska jag försöka presentera de 

motiv som kan anges för respektive emot dubbelbeskattning. Jag har valt att dela in 

avsnittet i tre delar. Den första utgörs av motiv från svenskt lagstiftningsarbete. 

Eftersom utgångspunkten för uppsatsen trots allt är svenska aktiebolag, anser jag det 

intressant att försöka se vilka motiv som angetts från lagstiftarens sida. I den andra 

delen kommer jag presentera vissa andra motiv för dubbelbeskattningen, som inte 

angetts i lagstiftningsarbetet. Tredje delen lyfter fram argument mot dubbelbeskattning. 

Avslutningsvis försöker jag sammanfatta de motiv som angetts, såväl för som mot.  

Avsnittet syftar inte till att vara uttömmande utan ska ge läsaren en bild av hur man kan 

resonera. Det kan därmed finnas andra motiv än de som anges här.  

3.2 Motivuttalanden från lagstiftningsarbetet 

3.2.1 Historisk genomgång av uttalanden för dubbelbeskattning 

Fram till tidigt 1900-tal dubbelbeskattades inte aktiebolag i Sverige. I dåvarande bevill-

ningsförordningen gick att läsa att när ett aktiebolag erlade bevillning för ränteinkomst 

av kapitalet och för bolagets vinst som rörelsen gav, skulle den enskilda aktieägaren inte 

taxeras för inkomst från samma bolag.30  Det var först genom förordningen den 21 juni 

1902 om inkomstskatt, som dubbelbeskattning av aktiebolagsinkomster blev en del av 

skattesystemet. I början dock i begränsad omfattning. Skatten var statlig och reglerna 

var till en början temporära. I förslaget till förordningen angavs att det var ”en given 

sak” att delägarna i aktiebolaget skulle beskattas för den utdelning de uppbar.31 

Aktiebolagsvinster skulle beskattas till den del vinsten översteg ett belopp om 4 procent 

av det inbetalade kapitalet. Departementschefen angav i propositionen att frågan om 

bolagets beskattning var svårlöst. Detta berodde på att å ena sidan fanns den juridiska 

fiktion enligt vilket aktiebolaget i rättsligt avseende betraktades som en person, vilket 

                                                
30 SOU 1931:40 s. 65.  
31 Prop. 1902:16 s. 44.  
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inte var hållbart i beskattningen. Å andra sidan, ansåg han, kunde man inte låta 

aktiebolaget gå fritt från beskattning. Han anförde också att det inte var aktuellt att låta 

aktiebolag vara skattemässigt transparenta och istället låta aktieägarna direkt beskattas 

för aktiebolagets vinster. En sådan lösning, att direkt beskatta aktieägarna, skulle 

antagligen skulle leda till att en stor del av bolagets vinster skulle förbli obeskattade. 

Det skulle nämligen föreligga problem med att finna bolagets ägare och beskatta dem 

för vinsterna.32 Därmed konstaterades att de allmänna reglerna för inkomstbeskattning 

inte räckte till när det gällde aktiebolag. Det behövdes särskilda regler. Samtidigt som 

man eftersträvade att ingen del av bolagets vinst skulle bli obeskattad ville man i 

möjligaste mån också att skatten skulle anpassas efter skatteförmågan. Därmed kom 

skattesatsen till en början att bli progressiv.  

Det ansågs att aktiebolagen hade en form av inneboende förmåga att öka skattekraften 

på kapitalet. Departementschefen angav att ”[…] de tillskjutna kapitalen i och genom 

sammanslutningen under aktiebolagets genom lagstiftningen på flerehanda sätt, såsom 

genom den begränsade ansvarigheten m.m., särskildt gynnande form erhållit en så att 

säga högre valör”.33 Samtidigt menade man att det inte enbart var aktiebolagsformen 

som var avgörande: flertalet aktiebolag förde vid den tiden en ”tynande tillvaro”. En 

gräns måste dras någonstans för att å ena sidan komma åt skattekraften i kapitalet, å 

andra sidan inte missgynna tillväxten av de för landets ekonomi så viktiga aktiebolagen. 

Den slutliga lösningen blev sådan att skattskyldighet inträdde först då bolagets 

vinstutdelning översteg en viss del av bolagets aktiekapital (i förslaget 4 procent). 

Eftersom bolaget beskattades på överskjutande del och aktieägarna på hela utdelningen, 

skulle det enligt förslaget bli fråga om dubbelbeskattning till den del utdelningen 

översteg nämnda 4 procent.  Riksdagen kom att ändra procentsatsen till 6 procent.  

Beskattningen utvidgades genom förordningen den 28 oktober 1910 om inkomst- och 

förmögenhetsskatt. 34  Bolagen skulle inte längre ha rätt till viss procent 

utdelningsbefriad vinst. Bolaget skulle istället erlägga skatt för hela den utdelade 

vinsten. Skattesatsen var beroende på hur stor vinsten var i förhållande till bolagets 

kapital. Desto större vinst i förhållande till kapital, ju högre skattesats. Lägsta skattesats 

                                                
32 Departementschefen angav att direkt beskattning av ägarna skulle vara ”en anordning, hvarigenom ofta 
nog en stor del af bolagets vinst skulle förblifva obeskattad, då många aktieegare säkerligen ej stode att 
anträffa”, prop. 1902:16 s. 45.  
33 Prop. 1902:16 s. 46.  
34 Prop. 1910:88.  
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var 2,5 procent medan högsta skattesats var 5,20 procent. Det anförds att även om en 

fysisk persons skatteförmåga kunde grundas enbart på inkomstens storlek, kunde det 

samma inte gälla för juridisk person. Man ansåg att storleken på inkomsten behövde 

sättas i förhållande till kapitalet, eftersom vinsten utgör avkastning på insatt kapital. Det 

var först ifall bolagets inkomst översteg en form av normal avkastning på kapitalet som 

det gick att motivera en progression, ansåg man.35 

År 1919 infördes den s.k. B-skatten.36 Det var en proportionell skatt som beräknades på 

den del av föregående års vinst som inte delades ut, d.v.s. på sparad vinst. Delade 

bolaget vid ett senare år ut medel som hade B-beskattats fick man rätt till återbäring på 

erlagd B-skatt.37 B-skatten kom senare att ersättas med utskiftningsskatten eftersom 

man hade upptäckt vissa luckor med B-skatten. Skatten träffade utskiftat belopp vid 

likvidation av aktiebolag, förvärv av egna aktier eller nedsättning av aktiekapitalet och 

togs ut med proportionell skattesats.38 

I samband med utredningen till förslaget om ändrade skatteregler uttalade inkomst-

skattesakkunniga sig om dubbelbeskattningen av aktiebolag.39 Det konstaterades att 

skatt på aktiebolag i slutändan vilar på aktieägarna, oavsett hur den sker. När 

aktieägarna dessutom beskattas uppstår dubbelbeskattning. Att motivera en sådan högre 

beskattning kunde enligt de sakkunniga ”tydligen ej grundas på skatteförmåga i 

subjektiv mening” utan måste ha grund i de objektiva förmåner som aktiebolagen har. 

Som exempel på dessa förmåner nämndes den stora kapitalmaktens ekonomiska över-

lägsenhet gentemot svagare medtävlare. En koppling gjordes till det år 1902 gjorda 

uttalandet att de tillskjutna kapitalen i och med sammanslutningen i aktiebolagsformen 

får ett högre valör, vilket i sin tur skulle motivera en merbeskattning av aktieinkomst. 

Att ägarna i förhållande till bolaget har begränsat ansvar ansågs vara ytterligare en 

förmån, dock av mindre betydelse. I propositionen angav departementschefen att även 

om inkomst i aktiebolag inte tillhör själva bolaget, utan aktieägarna, vore det inte 

praktiskt möjligt att beskatta varje delägare för hans eller hennes del av vinsten. Precis 

som de sakkunniga hänvisade han till den särskilda skattekraft som sammanslutningen i 

                                                
35 SOU 1931:40 s. 70.  
36 SOU 1931:40 s. 78 f. 
37 Edvardsson (1984) s. 18.  
38 Edvardsson (1984) s. 22 f.  
39 Se SOU 1931:40 s. 72 och framåt för relevant utdrag ur de sakkunnigas utlåtande.  
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aktiebolagsformen medför.40 Ju högre avkastning i förhållande till kapitalet, desto större 

ansågs skattekraften bli. Sedan år 1938 är beskattningen proportionell.41 

I 1945 års statsskatteberednings betänkande skriver beredningen att den svenska aktie-

bolagsbeskattningen bygger på tanken att inkomsten som aktiebolaget förvärvar, har en 

större skattekraft än annan inkomst.42 Man gör med andra ord en återkoppling till äldre 

motiv. Beredningen framförde också att beskattningen bör anpassas så att en skälig del 

av statsbeskattningen faller på de juridiska personerna. Någon diskussion om motiven 

till beskattning förs inte, snarare tvärtom. Beredningen anger nämligen att den ”saknar 

för sin del anledning att taga ställning till frågan om hur bolagsbeskattningen rent 

teoretiskt skall motiveras”. Inte heller ville beredningen ha åsikter om huruvida 

beskattningen skulle betraktas som ett komplement till inkomstbeskattningen av 

individer eller inte.43  

I företagsskatteberedningens slutbetänkande, SOU 1977:86, diskuteras dubbelbeskatt-

ningen något. Man hänvisade tillbaka till de motiv som angavs vid införandet 1902 och 

framhävde det begränsade ansvaret och att kapitalet erhållit högre valör och att bolags-

formen kunde koncentrera större kapital än enskilda företagare. Ett annat argument som 

lyfts fram för dubbelbeskattningen är enligt utredningen att bolaget i sig har en egen 

förmåga att betala skatt. Det anfördes att argumenten som det ursprungliga införandet 

vilade på ”inte anses särskilt starka”.44   

Under senare del av 1900-talet verkar dubbelbeskattningen inte längre motiveras i 

samma utsträckning som den gjorde i början av seklet. Tidsperioden innehåller vissa 

större utredningar, varav den stora skattereformen till 90-talet får anses vara den största. 

I den utredning som presenterades angående företagsbeskattning, SO:34, var ledorden 

bredare skattebas och sänkt skattesats. Den diskussion som fördes angående 

dubbelbeskattningen i utredningen gällde framför allt de inlåsningseffekter som kan 

medföras av att avdrag inte tillåts. Man tyckte inte det var motiverat att använda olika 

skattesatser på kvarhållna vinstmedel jämfört med utdelade vinstmedel eftersom 

beskattningen av utdelningar och kapitalvinster gjordes mer likformig.45 Utredningen 

föreslog att skattesatsen för bolagen skulle sättas till 30 procent, vilket bland annat 

                                                
40 SOU 1931:40 s. 74. 
41 Prop. 1938:368. 
42 SOU 1946:79 s. 167. 
43 SOU 1946:79 s. 169.  
44 SOU 1977:86 s. 438.  
45 SOU 1989:34, del 1, s. 213. 



 17 

förklarades med att skatteuttaget då skulle ligga i nivå med uttaget av arbetsgivar-

avgifter.46 Detta skulle i sin tur leda till en mer likabehandling mellan aktiebolag och 

andra associationsformer.  

Under 2014 kom Företagsskattekommittén med sitt slutbetänkande, En neutral 

bolagsskatt. Utredningens uppdrag var att lämna förslag på skatteregler som skulle leda 

till mer företagande och investeringar i Sverige.47 Utredningen presenterar tre stycken 

argument för varför det kan vara samhällsekonomiskt motiverat att ha en bolagsskatt. 

Det första argumentet som anges är att kunna beskatta kvarhållna vinster. På så vis kan 

man motverka risken för att privatpersoner skulle kunna lägga sitt sparande i 

skattebefriade aktiebolag och på så vis skjuta på beskattningen. Därefter anges ett motiv 

som jag inte funnit i de tidigare studerade lagmotiven, nämligen ekonomiska över-

vinster. I utredningen definieras en ekonomisk övervinst som den del av bolagsvinsten 

som inte motsvaras av någon kostnad som inte är avdragsgill i dagsläget eller som inte 

är en avdragsgill kostnad alls, t.ex. aktieägarnas avkastningskrav. Det tredje och sista 

motivet som anges är att det är administrativt enklare att beskatta källan, d.v.s. bolaget, 

än mottagaren.48  

3.2.2 Beskattningsår 1994 – Ingen dubbelbeskattning  

Ett viktigt undantag i den här historiska genomgången är den förändring som infördes 

under beskattningsåret 1994. Då var utdelningar från aktiebolag enkelbeskattade. Det 

var den dåvarande regeringen som under 1993 föreslog att utdelningar från aktiebolag 

skulle undantas från beskattning.49  Av regeringens motivering framgår att det är 

neutralitetsaspekten som haft avgörande roll vid beredningen. Det fanns ett önskemål att 

uppnå neutralitet vad gällde bolagens val av finansieringsform, d.v.s. mellan lånat 

kapital och nyemission. Av enkelhetsskäl föreslog regeringen en total skattefrihet på 

mottagen utdelning istället för avräkningssystem eller motsvarande.50 I propositionen 

diskuteras olika potentiella följder av lagförslaget (t.ex. hur ägarstrukturer i olika typer 

av bolag kommer att förändras) och även vissa internationella frågor. Däremot framförs 

inga andra motiv än neutralitet i kapitalanskaffning för att dubbelbeskattningen ska 

                                                
46 SOU 1989:34, del 1, s. 214. 
47 Dir. 2011:1 s. 1.  
48 SOU 2014:40 s. 73 f.  
49 Prop. 1993/94:50 s. 175.  
50 Prop. 1993/94:50 s. 177.  
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undanröjas. Det finns ingen diskussion om de grunder som under tidigt 1900-tal låg till 

grund för beskattningen.   

Efter regeringsskiftet 1994 återinfördes dubbelbeskattningen igen. 51  När den nya 

regeringen lade fram sitt förslag om återinförande, saknades diskussion om dubbel-

beskattningens rättfärdigande. Istället menade man att ”svagt underbyggda påståenden 

(…) har fått motivera fördelningspolitiskt ofördelaktiga förändringar”. 52  Den nya 

regeringen ansåg inte att sänkningen (och andra förändringar) med säkerhet kunde leda 

till några positiva effekter på investeringar eller sysselsättning. Dessutom, påpekade 

regeringen, fanns det inte på dagordningen under diskussionerna till skattereformen 

1990 att dubbelbeskattningen skulle tas bort. Därmed återinfördes dubbelbeskattningen, 

utan någon mer ingående motivering.  

3.2.3 Sammanfattning och kommentarer 

Av genomgången ovan går att urskilja ett antal motiv till varför den svenska lagstiftaren 

valt att dubbelbeskatta aktiebolagsvinster. Administrativ enkelhet och effektivitet verkar 

ha varit två viktiga motiv, vilket kan ses redan i uttalanden under tidigt 1900-tal men i 

uttalanden från 2014. Det har även angetts att kapitalet i aktiebolaget genom 

sammanslutningen får ett högre valör, vilket i sig motiverar beskattning. Även det 

begränsade ansvaret hos ägarna har framförts. Dessa två sistnämnda anledningar har 

ansetts skapa en sådan fördel jämt emot andra företagsformer att beskattning kan 

rättfärdigas. Med tiden har uttalanden rörande motiven minskat.  

Under en kort period av 1990-talet avskaffades dubbelbeskattningen. Motiveringen till 

detta var framför allt de neutralitetsproblem som uppstår mellan eget och främmande 

kapital. 

Jag ska här även passa på att lyfta fram några av de kommentarer som lämnats angående 

den svenska dubbelbeskattningen. Det har framförts att många av de motiv som angetts 

i lagstiftningsarbetet är mer eller mindre konstruerade för att kunna försvara skatten. 

Det verkliga skälet skulle istället vara rent fiskala, nämligen att bolagsskatten är en 

inkomstkälla som är för att staten ska bortse från den. Teoretiska synpunkter har här 

behövt ge vika för ett behov av ökade skatteintäkter.53  

                                                
51 Prop. 1994/95:25 s. 51.  
52 Prop. 1994/94:25 s. 46.  
53 Se Edvardsson (1984) s. 34 för en kortfattad men innehållsrik sammanfattning av åsikter från doktrin.  
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3.3 Andra motiv för dubbelbeskattningen 

3.3.1 Intresseprincipen 

Inom skatterätten finns en stor mängd principer. Principer kan ha olika användnings-

område och vara viktiga för olika aktörer. En princip kan exempelvis vara av vikt för 

lagstiftaren, medan en annan endast är av vikt för rättstillämparen.54 Den princip som 

kanske mest talar för en bolagsbeskattning är den så kallade intresseprincipen. Enligt 

principen ska en skattskyldig betala skatt i förhållande till den nytta eller det intresse 

som han eller hon har av den statliga verksamheten.55 Desto större intresse en person 

har i den gemensamma, samhälleliga verksamheten, ju mer skatt borde den personen 

också betala. Principen kan härledas tillbaka långt i tiden.56 Enligt principen borde alltså 

den som oftare utnyttjar sjukvården, har barn som använder den kommunala 

skolverksamheten, etc. betala mer än den person som aldrig är sjuk och inte har några 

barn. Det finns antagligen lika många olika kombinationer av intressen som det finns 

medborgare. Därmed skulle det enligt intresseprincipen antagligen vara omöjligt att 

fastställa en skattesats som skulle gå att använda generellt på alla medborgare.57  

Det som enligt principen talar för bolagsbeskattning är det faktum att företagen är 

verksamma i ett samhälle där infrastruktur m.m. är uppbyggt av skattemedel. Därmed 

borde företagen, som har stor nytta av väg- och elnät, internet, kommunikation med 

mera vara med och finansiera denna del av samhället. Däremot kan inte nettovinst-

beskattningen förklaras med hjälp av intresseprincipen. Även företag som inte gör 

positivt resultat använder sig av samhällets resurser och borde därmed beskattas. Det är 

ur den synvinkeln orimligt att företag som går med underskott och därmed förstör 

kapital ska slippa betala skatt.58 Nettovinstbeskattningen lär snarare ha kopplingar till 

förmågeprincipen, att den som har möjlighet att betala ska betala efter denna förmåga. 

Gunnarsson menar att intresseprincipen dock inte är något som påverkat lagstiftaren i 

någon större utsträckning.59   

                                                
54 Påhlsson (2007) s. 31 ff. och Dahlberg (2004) s. 664 f.  
55 Lodin m.fl. (2015) s. 30. 
56 Musgrave & Musgrave (1980) s. 238. 
57 Harris (1996) s. 13. 
58 Virin & Norrman (2007) s. 57.  
59 Gunnarsson (1995) s. 103.  
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3.3.2 Neutralitet mellan företagsformer 

Genom att vinster i aktiebolag dubbelbeskattas uppnås i princip en skattemässig likabe-

handling mellan utdelning och att ta ut vinsten i form av lön. Lönen i sig skulle 

visserligen vara avdragsgill, men den skulle belastas med sociala avgifter varför den 

totala skattebelastningen blir ungefär den samma. Eftersom Sverige har så pass hög 

beskattning av arbetsinkomst, behöver systemet för bolagsbeskattning till viss mån följa 

detta. Det finns annars risk att det uppstår situationer där aktieägare istället för utdelning 

börjar ta ut lön från bolaget.60  

Dessutom skulle avsaknad av dubbelbeskattningens första led innebära konkurrenssned-

vridningar i jämförelse med andra associationsformer, som t.ex. enskilda firmor och 

handelsbolag. Detta eftersom dessa bolagsformer inte är egna skattesubjekt utan be-

skattas löpande hos delägarna.61 Utan bolagsskatten hos aktiebolag skulle det uppstå en 

snedvridning i tidpunkten för beskattning, vilket skulle vara till fördel för aktiebolagen 

framför de andra bolagsformerna.  

3.3.3 Möjligheten för staten att kontrollera 

Genom att ta ut en bolagsskatt, ökar statens möjlighet att kontrollera, eller åtminstone 

påverka, hur företagsklimatet ser ut. Exempelvis kan en bolagsskatt användas för att 

begränsa möjligheterna för att bolag skulle växa (främst genom att ha en progressiv 

bolagsskatt) och på så vis förhindra en monopolliknande ställning. Argumentet känns 

igen från de svenska lagmotiven. Men även andra kontrollfaktorer har lyfts fram. Bland 

annat möjligheten att snabbt öka skatteintäkter i oroliga tider, exempelvis krig, eller att 

stimulera olika typer av beteenden på kapitalmarknaden.62 Att staten ska kunna använda 

skatter som en form av styrinstrument i den ekonomiska politiken kan användas 

exempelvis då staten önskar se ett ökad investeringshastighet. Men genom att införa 

utökade avdragsmöjligheter kan även bolagssektorn få ökad stimulering och på så vis 

ökad tillväxt.63 

                                                
60 Wiman (2002) s. 27 
61 Edvardsson (1984) s. 35.  
62 Musgrave & Musgrave (1980) s. 402 f.  
63 Edvardsson (1984) s. 35.  
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3.3.4 Motverkandet av uppskjuten individbeskattning 

Ett av de vanligaste argumenten för att motivera och rättfärdiga en beskattning i bolags-

ledet är att bolagsskatten kan fungera som en form av tidigareläggning av individ-

beskattningen.64 Om inte det fanns en beskattning i bolagsledet skulle det vara mycket 

enkelt för ägarna att undvika beskattning, genom att helt enkelt inte dela ut vinsterna. 

Utan skatt i första ledet skulle aktieägarna kunna tillgodogöra sig vinsterna genom att 

sälja aktierna och på så vis själv bestämma över beskattningstidpunkten. Därmed blir 

skatt i bolagsledet en form av säkerställande att individbeskattning inte skjuts på fram-

tiden.  

Dessutom är skatt i bolagsledet ett effektivt sätt att kunna beskatta aktieägare som har 

hemvist utomlands. Det är allmänt accepterat att skatter som träffar juridiska personer 

rent ekonomiskt betalas av fysiska personer, eftersom det är fysiska personer som äger 

de juridiska personerna. Att därmed ta ut en skatt i första ledet säkerställer att personer 

med hemvist utomlands (såväl juridiska som fysiska personer) inte kan tillgodogöra sig 

vinster i bolaget skattefritt. I teorin behöver ägaren inte ens vara känd, men det går 

likväl att på företagsvinsten ålägga honom eller henne med skatt genom att beskatta 

bolaget. Genom kupongskatt kommer även utdelning som regel att beskattas.  

3.4 Motiv mot dubbelbeskattning  

3.4.1 Olikbehandling mellan eget och främmande kapital 

Ett av de främsta argumenten mot ekonomisk dubbelbeskattning är det faktum att 

beskattningen leder till en skillnad mellan eget och främmande kapital.65 Medges 

avdrag för den ränta de betalar kommer skatteeffekten bli att räntekostnader fullständigt 

integreras med inkomstskatten. Ränteinkomsten för mottagaren kommer att tas upp till 

beskattning hos denne och därmed blir det enbart beskattning i ett av leden. Om 

utdelningar däremot, som består av beskattade medel, beskattas även hos mottagaren 

kommer det, som framgått tidigare, uppstå en dubbelbeskattning. Denna olikhet i 

behandling av kapital skapar en markant skillnad mellan de två finansieringssätten.66  

                                                
64 Rudingrapporten (1992) s. 32.  
65 Se t.ex. Terra & Wattel (2012) s. 223.  
66 Harris (1996) s. 123.  
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Det finns många nackdelar med att behandla eget kapital och främmande kapital olika. 

Exempelvis kommer det bli vanligare att kapitalisera bolag genom belåning än genom 

att ta in nytt kapital från marknaden. Detta i sin tur innebär att fler investeringar 

kommer göras med bestämda krav på avkastning (eftersom räntan är känd sedan 

tidigare), vilket kan påverka lönsamheten på marknaden.67 Högre belåningsgrad kan 

också bli ett problem ifall marknadsräntorna stiger.68 Det är enklare för ett bolag att 

minska eller upphöra med sina utdelningar än det är att betala sina räntor. Detta utsätter 

bolagen för högre risker vid insolvens. Det kan därmed bli problematiskt att många 

bolag är lånefinansierade vid ekonomisk instabilitet.69  

Genom att tillåta full avdragsrätt för utdelningar skulle man kunna uppnå en total lika-

behandling mellan eget och främmande kapital.  

3.4.2 Horisontell rättvisa 

Om aktiebolag skulle beskattas på samma vis som handelsbolag, d.v.s. att bolagets 

vinster direkt hänfördes till dess ägare, skulle aktieägare beskattas för medel de ännu 

inte haft kontroll över. En sådan beskattning skulle vara problematiskt ur ett rättvise-

hänseende eftersom man skulle beskatta personer innan de fått tillgång till inkomsten.70 

Det har dock framförts att det inte heller är korrekt ur ett rättviseperspektiv att ha en 

beskattning likt den klassiska modellen. Antingen kommer första ledet beskattas 

proportionellt eller progressivt. Om det beskattas proportionellt, med låt säga 22 

procent, kommer skattesatsen vara mer fördelaktig för en person som i övrigt har hög 

marginalskatt i förhållande till en med låg. Med andra ord kommer aktieägare med en 

marginalskatt som överstiger bolagets nominella skatt gynnas medan en aktieägare med 

lägre marginalskatt missgynnas. Är bolagsskatten däremot progressiv, uppstår problem 

med hur progressionen ska bestämmas. De flesta teoretiker är överens om att ett bolag 

inte besitter någon skattekraft i sig, d.v.s. aktiebolag har ingen skatteförmåga.71 Om inte 

aktiebolaget har en skatteförmåga kommer en progressiv skattesats behöva bestämmas 

utifrån andra kriterier, t.ex. en genomsnittlig aktieägare. Oavsett hur dessa i sådana fall 

bestäms, kommer skattesatsen inte beakta varje enskild aktieägares förmåga och 

situation. Därmed kommer uppstå problem sett ur horisontell rättvisa, av samma 

                                                
67 Harris (1996) s. 123.  
68 Terra & Wattel (2012) s. 223.  
69 Harris (1996) s. 124.  
70 Harris (1996) s. 100 f. 
71 Se bl.a. Virin & Norrman (2007) s. 47, Mutén (1968) s. 29 och Kuylenstierna (1973) s. 188. 
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anledningar som ovan. Denna snedvridning gäller oavsett vad skattesatsen är på själva 

utdelningen, så länge inte skattesatsen på utdelning beaktar förmåga och skattesats på 

bolagsnivå.  

3.4.3 Effektivitetsproblem och komplicerad lagstiftning 

Med effektivitet menas i det här sammanhanget hur effektivt staten kan tillse att skatt 

betalas. Det har framförts, att ett skattesystem likt det vi använder i Sverige leder till att 

företagsbeskattningen blir oerhört komplicerad.72 Rättsutvecklingen inom skatteområdet 

är kraftig. Det är ett område i ständig förändring. Enligt Virin och Norman har 

utvecklingen under senaste decennier inneburit att lagstiftningen har blivit mer och mer 

detaljerad och dessutom mer inriktad på relativt smala specialfrågor.73 Många av dessa 

regler syftar till att upprätthålla dubbelbeskattningen och säkerställa att vinster som 

uppkommer i bolagssektorn faktiskt blir dubbelbeskattade. Bland dessa regler kan 

nämnas s.k. CFC-regler (Controlled Foreign Cooperation). Enligt de svenska CFC-

reglerna, som finns i 39 a kap IL, kan svenska företag bli beskattade för vinster hos 

lågbeskattade utländska dotterbolag.  

Under 2014 påbörjade OECD, på uppdrag av G20-länderna, det s.k. BEPS-projektet, 

Base Erosion Profit Shifting. Syftet med projektet är att försöka täppa igen de 

möjligheter som finns för företag (framför allt multinationella koncerner) att, genom 

vad som kallas aggressiv skatteplanering, flytta vinster från högbeskattade länder till 

stater med låg eller ingen beskattning.74  Inom ramen för BEPS-projektet har samtliga 

OECD-länder, EU-länder samt fler andra stater medverkat. Sverige har varit represen-

terat genom finansdepartementet. De åtgärdspunkter som föreslagits kommer, om de 

införs, innebära stora förändringar på såväl nationell som internationell skatterätt. 

Anledningen till att jag lyfter upp BEPS-projektet här är enbart av den anledningen att 

visa på den enorma mängd tid, pengar och administration som stater lägger ned på 

skattelagstiftning.  

                                                
72 Edvardsson (1984) s. 34 f.  
73 Virin & Norrman (2007) s. 61. 
74 För mer information om BEPS, se OECD (2013) och Hultqvist & Wiman (2015).  
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3.4.4 Den som mest använder förmåner, betalar minst 

I den historiska genomgången ovan angavs att ett av motiven för bolagsskatt är att det 

finns många förmåner med att driva verksamhet i aktiebolagsform. Det begränsade 

ansvaret, möjligheten att anskaffa kapital, m.m. Men detta argument har också framförts 

som raka motsatsen, d.v.s. en anledning till att inte ha bolagsskatt. Anledningen till 

detta är att det är det bolag som har mest behov av förmånerna, som betalar minst för 

dem. Ett bolag som inte gör någon vinst, betalar ingen bolagsskatt. Det är inte 

osannolikt att det är i ett sådant bolag som förmånerna (t.ex. begränsat ansvar) är som 

mest värdefulla.75 Det har också framförts att en förmån likt det begränsade ansvaret är 

kostnadsfritt för samhället, varför det vore svårt att rättfärdiga en bolagsskatt på den 

grunden.76  

3.5 Sammanfattning och slutsats 

Läser man de skäl som presenterats ovan är det relativt enkelt att se att det inte finns en 

bestämd uppfattning om huruvida dubbelbeskattning bör eller inte bör förekomma.77 

Vissa anser att dubbelbeskattningen är legitim medan andra anser att den inte är 

rationell. I Sverige har lagstiftaren valt att dubbelbeskatta aktiebolagsvinster. Skälen 

härtill har enligt lagmotiven främst varit de särskilda förmåner (i form av begränsat 

ansvar, till exempel) som associationsformen erbjuder och möjligheten att anskaffa 

kapital. Många teoretiker menar dock att skälen främst lär vara politiska, d.v.s. det har 

varit en för god inkomstkälla för staten för att stå över bolagsbeskattning.  

Det finns också många som menar att man inte bör dubbelbeskatta på det vis vi gör i 

Sverige. Dessa förespråkares främsta skäl är den skillnad som uppstår mellan eget och 

främmande kapital. Även effektivitet och komplicerad lagstiftning har lyfts fram som 

argument mot det system vi använder idag.  

Eftersom det inte verkar finnas en gemensam syn på ämnet är det intressant att utreda 

hur dubbelbeskattningen kan lindras eller undanröjas. Därför berör nästa avsnitt olika 

typer av integration.  

                                                
75 Mutén (1968) s. 33.  
76 Musgrave & Musgrave (1980) s. 402.  
77 Musgrave & Musgrave (1980) s. 398.  
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4 Olika typer av integration  

4.1 Inledning 

Det här avsnittet syftar till att visa läsaren hur aktiebolag kan beskattas och hur 

dubbelbeskattningen kan lindras eller helt undanröjas. Att det ska föreligga bolags-

beskattning är i sig inte givet.78 Aktiebolaget har egenskaper som andra associationer 

inte har. Förhållandet till ägarna (se diskussionen ovan), är en sådan sak. Jag kommer i 

kapitlet inte att försöka besvara frågan hur ett aktiebolag bör beskattas utan enbart 

redogöra för de olika möjligheter som finns. Förenklat kan man säga att det finns två 

tidpunkter då inkomster i ett aktiebolag kan beskattas. Då inkomsterna uppstår i bolaget 

och då de delas ut till ägarna. När väl det här är bestämt blir frågan vem som ska 

beskattas, aktiebolaget eller aktieägaren. Ett system kan vara uppbyggt på enbart 

beskattning vid enbart en tidpunkt (det vill säga antingen då inkomst uppstår eller då 

den delas ut) eller vid båda och det kan vara ett eller två subjekt som beskattas.  

Enkelt sett kan man säga att det finns två stora motpoler vad gäller bolagsbeskattningen. 

På ena sidan finns fullständig integration, d.v.s. att vinsterna hänförs till aktieägarna (se 

4.2). På andra sidan full ekonomisk beskattning, där såväl bolag som ägare beskattas 

oberoende varandra.79  

Det bör påpekas att de exempel jag redogör för i detta avsnitt utgör de ”rena” formerna 

av dessa system. Det kan säkerligen i praktiken finnas variationer och nationella 

utmärkande egenskaper.  

Det klassiska systemet har redan presenterats ovan och berörs därför inte igen. I 

samtliga exempel nedan utgår jag från att, om inget annat sägs, bolagsskattesatsen är 22 

procent och att den som mottar utdelningen beskattas med 30 procent.  

4.2 Fullständig integration 

Önskar man helt och hållet undanröja dubbelbeskattningen finns det ett självklart sätt att 

lösa det på: att man helt enkelt avstår från beskattning i något av de båda leden. 

Undanröjer man det första ledet skulle beskattning av inkomster i ett aktiebolag ske 

direkt hos aktieägarna. Bolaget skulle då vara helt transparent ur skattesynpunkt. I ett 

                                                
78 Jfr. Musgrave & Musgrave (1980) s. 398.  
79 Ståhl (1996) s. 72.  
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sådant system skulle man alltså behöva allokera bolagets vinster till dess ägare i 

proportion till storleken på kapitalinnehavet hos varje aktieägare. Ett innehav om 10 

procent skulle alltså leda till en beskattning på 10 procent av bolagets vinst. Ett system 

uppbyggt på det här sättet skulle sakna det vi kallar för bolagsskatt. Anlägger man en 

sådan här syn på beskattningen är det svårt att prata om aktiebolaget som en egen 

person eller ett särskilt subjekt. Gränserna mellan aktieägarna och bolaget suddas ut och 

närmar sig istället det vi är vana vid från beskattningen av t.ex. handelsbolag eller andra 

former av partnerships.80 I ett sådant system uppnås det som kallas för full integration, 

d.v.s. det finns ingen dubbelbeskattning utan beskattningen sker enbart i ett led. 

Synsättet skulle nog kännas främmande för stora aktiebolag men skulle kanske däremot 

kännas mer naturligt vad gäller fåmansaktiebolag där bolagets verksamhet och ägande 

är mycket mer sammankopplat. 

Det skulle även vara möjligt att enbart beskatta själva utdelningen och inte någon vinst i 

bolaget. En klar nackdel med denna lösning är dock att aktiebolag i sådana fall skulle 

kunna användas som en form av sparbössa.81 Estland har ett liknande system. Sedan 1 

januari 2000 har Estland helt avskaffat bolagsskatt. Istället använder man sig av en 

proportionell beskattning på utdelningar, inklusive dolda utdelningar.82  

4.3 Lättnad på bolagsnivå 

4.3.1 Inledning 

I det här avsnittet behandlas de integrationssystem som lindrar eller undanröjer dubbel-

beskattningen genom en åtgärd på bolagsnivå.  

4.3.2 Avdrag för utdelad vinst 

Ett enkelt sätt att lindra ekonomisk dubbelbeskattning är att tillåta bolaget att göra 

avdrag för den utdelning som delats ut till aktieägarna.83 Avdraget skulle på så vis 

minska sitt skattepliktiga resultat. Desto högre avdrag som tillåts, ju mer integration 

mellan bolags- och individbeskattningen.84 Som angetts ovan är det i svensk rätt idag 

                                                
80 Musgrave & Musgrave (1980) s. 408.  
81 Mutén (1968) s. 34.  
82 Herm (2016) 1.1.3.  
83 Musgrave & Musgrave (1980) s. 410. 
84 Harris (1996) s. 62.  
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enbart lön som överstiger marknadsvärdet, betalad till företagsledare i fåmansaktiebolag 

som kan sägas vara en form av utdelningsavdrag. 

Följande exempel får illustrera systemet. Anta att ett bolag gör 100 i vinst där hälften 

delas ut. Hälften av utdelad vinst är avdragsgill. 

Bolagsnivå: Bolagsvinst före skatt 100 

Utdelning   50 

Avdragsgill utdelning   25 

Beskattningsbart resultat  75 

 Bolagsskatt (22 %) -16,5 

 Vinst efter skatt  83,5 (50 utdelas, 23,5 hålls kvar i bolaget) 

Ägarnivå: Mottagen utdelning  50 

 Inkomstskatt (30 %) -15 

 Utdelning efter skatt  35 

Total skatt:  31,5 (16,5 + 15)   

 

Ett sätt att begränsa avdragsrätten är att enbart medge avdrag för den del av utdelningen 

som är att anse som en form av ”normalavkastning”, medan den del av utdelningen som 

motsvarar ägarens riskkompensation inte medger avdragsrätt.85 På så vis kan en mer 

neutral behandling av lån och eget kapital uppnås, eftersom räntor i övrigt är 

avdragsgilla. Genom att relatera avdragsrätten till storleken på aktiekapitalet, kan en 

sådan effekt uppnås.86  

Ett problem som kan uppstå är för de fall ett bolag delar ut ett större belopp än årets 

vinst, varpå en förlust kommer uppstå. I sådana fall kommer man behöva diskutera 

huruvida denna typ av förlust ska få rullas framåt (jfr. 40 kap. 2 § IL).  

I Storbritannien användes tidigare en form av avdragsrätt, Allowance for Corporate 

Equity (s.k. ACE-system). Detta krävde dock inte att någon utdelning faktiskt hade 

gjorts, utan en viss standardavkastning på kapitalet fick dras av oavsett utdelning eller 

                                                
85 Norrman (1993) s. 630.  
86 Ståhl (1996) s. 77.  
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inte. Man kan dock fråga sig om detta verkligen är en form av integration, eftersom 

lättnaden inte är kopplad till utdelning.87  

Tidigare fanns i svensk rätt en möjlighet att lindra dubbelbeskattningens andra led 

genom det s.k. Annellavdraget. Regler om detta fanns i lag 1967:94 om avdrag vid 

inkomsttaxering för viss aktieutdelning. Avdraget innebar att visst avdrag kunde göras 

för utdelning som lämnades på nyemitterat kapital. Under en tidsperiod om maximalt 20 

år fick bolaget göra avdrag med högst 10 procent per år av det emitterade beloppet.88 

Avdraget fick inte medges för ett större belopp än det som sammanlagt hade betalats för 

aktierna.  

Genom Annellavdraget uppmuntrades bolag att införskaffa eget kapital istället för 

främmande kapital. Avdraget gällde fram till beskattningsår 1994. 89  Främsta 

anledningen till att avdragets togs bort var enligt regeringen att man få mer neutrala 

regler vad gällde kapitalanskaffning. Man ville med andra ord inte längre uppmuntra 

bolagen att använda sig av nyemission som kapitalanskaffning.90 

4.3.3 Split-rate (skilda skattesatser) 

Genom att använda längre skattesats på de vinster som delas ut till aktieägarna jämfört 

med de som sparas i bolaget, uppnås en lindring i dubbelbeskattningen. Mottagaren av 

utdelningen beskattas fortfarande på samma vis.91 En fördel med split-rate-systemet, 

sett utifrån budgetperspektiv, är möjligheten till att på ett enkelt sätt kunna justera hur 

stor lindring som ska göras. Hur stor lindringen av dubbelbeskattning blir avgörs av 

skillnaden i skattesatserna. Nollbeskattas utdelad vinst kommer dubbelbeskattningen att 

undanröjas i sin helhet.  

Anta att Sverige skulle använda ett motsvarande system där utdelad vinst beskattades 

med 10 procent. Anta vidare att ett bolag gör 100 i vinst varav 50 delas ut.  

 

 

                                                
87 Harris (1996) s. 62.  
88 Prop. 1993/94:50 s. 176.  
89 Prop. 1993/94:50 s. 175.  
90 Motivuttalandet går stick i stäv med vad det motivuttalande som presenterades i 3.2.2 ovan, där 
lagstiftaren menade att man tog bort dubbelbeskattningen just för att skapa neutralitet mellan lån och eget 
kapital.  
91 Ståhl (1996) s. 75. 



 29 

Bolagsnivå: Bolagsvinst före skatt 100 

Utdelas   50 

Kvar i bolaget    50 

 Bolagsskatt (10/22%)  -5   -11 

 Vinst efter skatt  45   39 

Ägarnivå: Mottagen utdelning  45 

 Inkomstskatt (30 %) -13,5 

 Utdelning efter skatt  31,5  

Total skatt: 29,5 (5 + 11 + 13,5)   

Det exempel som gavs här bygger på att hela den bruttovinst som används till utdelning 

beskattas med den lägre skattesatsen. Det har dock förekommit system där det enbart 

var själva utdelningen som fick beskattas med reducerad skattesats. Tyskland använde 

ett sådant system tidigare. Detta innebar att trots att bolag delade ut hela vinsten, blev 

viss del av vinsten (den som skulle täcka skatten) beskattas med den högre 

skattesatsen.92  

Precis som i system med avdragsrätt på utdelning kan det i ett split-rate-system uppstå 

problem vad gäller tidigare års vinster. Om ett bolag exempelvis kvarhåller vissa vinster 

från ett år till ett annat och dessa vinster därmed beskattas med den högre skattesatsen, 

uppstår frågan hur detta ska lösas när vinsterna delas ut ett senare år. I praktiken lär det 

vanligaste sättet vara att enbart tillåta den lägre skattesatsen för vinster som delas ut 

under det år de uppstår.93 

4.4 Lättnad på delägarnivå 

4.4.1 Avräkning (imputation) 

Ett system som varit vanligt använt utomlands är s.k. imputationssystem.94 Mottagaren 

av utdelningen tar upp den till beskattning men kommer få göra visst avdrag för den 

skatt som redan betalats av bolaget på den utdelade vinsten. Det innebär med andra ord 

att vinster som ligger kvar i bolaget fortfarande är beskattas. Det är först vid utdelning 

som mottagaren kan utnyttja betald skatt och på så vis lindra dubbelbeskattningen. 

                                                
92 Ståhl (1996) s. 76.  
93 Harris (1996) s. 64.  
94 Wiman (2002) s. 29.  
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Därmed kan man säga att bolagsskatten blir en form av kvarhållandeskatt som 

säkerställer att vinsten trots allt blir beskattad.95  

Om avräkning tillåts med hela bolagsskatten, kommer dubbelbeskattningen undanröjas i 

sin helhet. Man kan jämföra den erlagda avräkningsbara bolagsskatten som en form av 

preliminär utdelningsskatt som tillåts räknas av när slutlig skatt bestäms. För att 

resultatet ska bli korrekt krävs att den som mottar utdelningen tar upp såväl det utdelade 

beloppet som den avräkningsbara bolagsskatt som belöpt på utdelningen.96 

Anta i exemplet nedan att ett bolag som gör 100 i vinst vill dela ut hela vinsten och att 

hälften av bolagsskatten får avräknas.  

Bolagsnivå: Bolagsvinst före skatt 100 

 Bolagsskatt (22 %) -22 

 Vinst efter skatt  78 

Ägarnivå: Mottagen utdelning  78 

  Uppräkning bolagsskatt +11 

  Skattepliktig inkomst  89 

 Inkomstskatt (30 %)  26,7 

  Avräkningsbar bolagsskatt -11 

 Skatt att betala  15,7 

  Utdelning efter skatt  62,3 (78-15,7) 

Total skatt 37,7 (22+15,7)  

För att säkerställa att full beskattning sker i bolagsledet har många länder använt sig av 

en form av komplementskatt hos bolaget, ifall skatt motsvarande avräkningsunderlaget 

har betalats i bolaget.97 

Harris menar att sett från ett teoretiskt perspektiv är imputationssystemet det mest 

avancerade.98 Terra och Wattel menar att imputationssystemet är det mest ”sofistikerade 

integrationssystemet”.99 I flera andra system för lättnad av dubbelbeskattningen sker 

lindringen i det ena ledet för att minska just det ledets skatt. Med andra ord, en lättnad i 

bolagsledet sker för att lindra bolagsskatten och vice versa sker en lättnad i ägarledet för 

                                                
95 Harris (1996) s. 71.  
96 Ståhl (1996) s. 78.  
97 Graetz & Warren (2007) s. 1580. 
98 Harris (1996) s. 129. 
99 Terra & Wattel (2012) s. 226 f. 
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att lindra ägarbeskattningen. Men vad gäller imputationssystemet sker en lättnad i 

ägarledet genom att beakta skatten i bolagsledet. Ur ett enkelhetsperspektiv är 

imputation med andra ord inte den bästa lösningen.   

4.4.2 Utdelning undantagen beskattning 

Ett system som använts i vissa länder för att lindra dubbelbeskattningen är att helt 

enkelt undanta utdelning från beskattning. Det kan vara antingen hela eller enbart en 

viss del av utdelningen som är skattefri. Systemet har många likheter med ett där man 

använder lägre skattesatser för utdelningar.  

 

Bolagsnivå: Bolagsvinst före skatt 100 

 Bolagsskatt (22 %) -22 

 Vinst efter skatt  78 

Ägarnivå: Mottagen utdelning  78 

  Skattepliktig utdelning  39 

 Inkomstskatt (30 %)  11,7 

  Utdelning efter skatt  66,3 

Total skatt 33,7 (22+11,7)  

 

Ståhl har framfört att den största skillnaden mellan sådana system är att det är enklare 

att ha progressiv beskattning på inkomst från utdelning i ett där man helt undantar viss 

del. Detta genom att delen som inte är undantagen beskattning kan läggas till personens 

övriga inkomster och beskattas progressivt, utan att reglerna behöver bli onödigt 

komplicerade.100   

4.5 Vissa problem 

Som jag nämnt tidigare är utdelningar mellan bolag oftast befriade från skatt. Lättnad i 

dubbelbeskattningen eftersträvas överlag enbart på utdelningar som lämnar 

bolagssektorn. Ett problem som kan uppstå vid införandet av integrationssystem är hur 

utdelningar bolag emellan ska hanteras. Framför allt kan detta bli ett problem vid 

                                                
100 Ståhl (1996) s. 81.  
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lättnad på bolagsnivå.101 Ett sätt att lösa ett sådant här problem är att ta ut en 

tilläggsskatt av det mottagande bolaget. Sådan tilläggsskatt betalas sedan tillbaka till 

bolaget när det i sin tur vidareutdelar vinstmedlen. Lösningen är framför allt användbar 

i system som använder split-rate, eftersom man på så vis kan upprätthålla den högre 

skattesatsen inom bolagssektorn.  

Ett problem som kan uppstå vid användandet av imputationssystem är att säkerställa att 

det utdelande bolaget verkligen haft en effektiv skattesats som motsvarar den man 

använt vid bestämmandet av hur stor avräkning som ska få ske. Eftersom det i princip 

vore orimligt att kräva att enskilda mottagare av utdelning ska behöva hålla koll på 

detta, har flera länder infört kompletteringsskatter på bolagsnivå. Bland annat Finland 

använde en sådan ordning i sitt imputationssystem.102  

Ytterligare en fråga som kan väckas är ifall lindring enbart ska tillåtas på årets vinster 

eller även tidigare års vinster. Om lättnaden sker på delägarnivå är frågan inte allt för 

komplicerad. Tidigare års vinster kan då beskattas på samma sätt som årets, de sparade 

medlen har ju ändå beskattats på samma sätt som årets. Däremot kan det uppstå problem 

vid lättnad på bolagsnivå. Tar man split-rate-system som exempel, har ju tidigare års 

vinster redan beskattats som icke-utdelade och därmed träffats av en högre skattesats. 

Ska bolaget då få avräkna tidigare års erlagda skatt? I system som tillåter avdrag för 

utdelad vinst kan det uppstå negativa resultat ifall man får avdrag för tidigare års 

vinster. Hur en sådan förlust ska behandlas kräver omtanke.103 

4.5 Sammanfattning  

Det finns ett flertal olika sätt för att lindra eller helt undanröja ekonomisk dubbel-

beskattning. Lindring kan ske i såväl aktieägarledet som i bolagsledet. I det här avsnittet 

har jag presenterat några sådana lösningar, som kanske får anses vara de viktigaste och 

vanligaste systemen. Det lär dock finnas stora nationella varianter.  

  

                                                
101 Ståhl (1996) s. 83.  
102 Mer om detta i 5.3.2 där Manninen behandlas. 
103 Ståhl (1996) s. 85.  
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Bland annat Harris menar att det är mest korrekt att ha lättnad eller undanröjande i 

bolagsledet, det system han föredrar är imputationssystemet. Även Terra och Wattel har 

förespråkat imputation och kallat detta för det mest sofistikerade integrationssystemet. 

Vi har dock kunnat se att runt om i EU har det använts flera olika system.   

Men inte alla integrationssystem är neutrala i den meningen att de behandlar inhemska 

utdelningar på samma vis som utländska utdelningar. Detta kan medföra konsekvenser 

ifall en medlemsstat inom unionen skulle använda en motsvarande lösning. I nästa 

avsnitt kommer därför de EU-rättsliga aspekterna att diskuteras.  
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5 EU-rättens påverkan vid val av integration 

5.1 Inledning 

Skattesystem som innehåller någon form av integration gör på ett eller annat vis skillnad 

på utdelad respektive kvarhållen vinst. I och med den ökade möjligheten till rörlighet 

som skapas genom samarbetet inom EU, uppstår fler situationer där utdelningar sker 

över nationsgränser.  

Icke-diskriminering är en viktig grundbult i EU-rätten.104 Detta framgår av artikel 18 

FEUF. EU-fördraget innehåller vidare bestämmelser som stadgar att det ska råda fri 

rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital mellan unionens medlemsstater, se 

artiklarna 30, 34 och 110 FEUF. Av artikel 45 FEUF framgår att fri rörlighet för 

personer avser såväl etableringsfrihet som fri rörlighet för arbetstagare. Fri rörlighet för 

kapital är skyddad mot tredje land, medan övriga friheter enbart gäller inom unionen. 

Att en medlemsstats interna skattelagstiftning inte får strida mot eller hindra de fria 

rörligheterna eller den fria etableringsrätten följer av EU-domstolens praxis.105  

Ett hinder anses, enkelt uttryckt, föreligga ifall en gränsöverskridande situation 

behandlas mindre fördelaktigt än en rent intern situation.  När det gäller fall som berör 

behandling av utdelning, kan de vara av två slag. Båda rör gränsöverskridande 

utdelningar, men perspektivet kan skilja sig åt. Antingen kan det vara fråga om 

behandling av utländsk utdelning i aktieägarens hemviststat (på engelska inbound 

dividend), eller behandlingen i det utdelande bolagets hemviststat (på engelska 

outbound dividend).106 Jag kommer beröra båda dessa typer av perspektiv nedan, i 

förhållande till integrationssystem. Först görs dock en genomgång av den metod som 

EU-domstolen använder.   

5.2 Domstolens metod 

Genom EU-domstolens praxis har det vuxit fram ett tillvägagångssätt som domstolen 

använder sig av vid prövning om huruvida en bestämmelse är förenlig med unionsrätten 

eller inte. Detta tillvägagångssätt är inte reglerat utan är snarare en metod som 

                                                
104 Hji Panayi (2013) s. 129. 
105 Se t.ex. C-35/98 Verkooijen p. 32 och C-471/04 Keller Holding p. 28.  
106 Graetz & Warren (2007) s. 1591.  
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domstolen verkar följa.107 Till att börja med krävs att det finns ett gränsöverskridande 

moment och tillämplighet av en frihet enligt EU-fördraget. Att bestämma vilken av de 

olika fria rörligheterna som ska prövas är inte alltid helt enkelt. Det finns situationer där 

flera rörligheter kan tänkas bli aktuella.108 Av domstolens praxis framgår att valet av 

frihet beror på ändamålet med lagstiftningen.109  Detta innebär att frågan prövas mot 

den mest överordnade eller primära friheten.110 

Om domstolen kommer fram till att det finns ett gränsöverskridande moment och att det 

finns tillämplig frihet enligt fördraget, görs en restriktionsprövning. I denna prövning 

ingår en jämförelseanalys. Utgångspunkten är att det ska vara fråga om en negativ 

särbehandling mellan ett rent inhemskt fall och ett motsvarande fall med gränsöver-

skridande moment.111 

Utöver att det ska vara fråga om en särbehandling, krävs att de båda situationerna är 

objektivt jämförbara med varandra. Som exempel på situationer som domstolen funnit 

inte är objektivt jämförbara (generellt) kan nämnas begränsat skattskyldiga i förhållande 

till obegränsat skattskyldiga.112  

Gör domstolen bedömningen att det är fråga om en negativ särbehandling i situationer 

som är objektivt jämförbara, görs en rättfärdigandeprövning. Det finns två olika möjlig-

heter att rättfärdiga lagstiftning som innebär hinder av de fria rörligheterna. Det första är 

stadgat i fördraget. Där framgår att en nationell bestämmelse kan rättfärdigas om den 

grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa.113 Det har dock aldrig hänt 

att EU-domstolen använt denna grund för rättfärdigande när det kommer till inkomst-

skattelagstiftning.114  

Det andra sättet är den s.k. rule of reason-doktrinen, ett test utformat av EU-domstolen i 

mål C-55/94 Gebhard. I målet ställde domstolen upp vissa krav som måste vara 

uppfyllda för att intern lagstiftning ska kunna rättfärdigas med hjälp av testet. Av 

                                                
107 Hji Panayi (2013) s. 148.  
108 Se t.ex. C-196/04 Cadburry Schweppes och C-524/04 Thin Cap Group Litigation.  
109 C-311/08 SGI p. 25.  
110 Hji Panayi (2013) s. 148.  
111 Dahlberg (2014) s. 353. 
112 Dahlberg (2014) s. 354.  
113 Art. 45, 52 och 62 FEU.  
114 Ståhl m.fl.  (2011) s. 147.  
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domskälen framgår att nationell lagstiftnings ska uppfylla följande fyra förut-

sättningar115: 

1. Den ska vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt 

2. Den ska framgå som motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse 

3. Den ska vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 

eftersträvas, och 

4. Den ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning. 

Enligt rule of reason-doktrinen gör domstolen alltså en proportionalitetsbedömning, 

ifall den funnit grund för rättfärdigande. Denna bedömning syftar till att undersöka 

huruvida regeln är proportionerlig. I ett första steg i denna bedömning gör domstolen en 

prövning av huruvida de bakomliggande syftena med regeln blir tillgodoser genom den 

valda lösningen. Därefter prövar domstolen möjligheten att uppnå samma resultat med 

mindre ingripande åtgärd.116 

Vad gäller den andra punkten, d.v.s. motiverad med hänsyn till trängande 

allmänintresse, har EU-domstolen i sin praxis godtagit en rad olika grunder, t.ex. 

behovet av att förhindra skatteflykt, att uppnå en effektiv skattekontroll och att 

säkerställa skattesystemets inre sammanhang.  

5.3 Mål som berör mottagarstatens behandling av utdelning 

5.3.1 Inledning 

I det här avsnittet kommer jag presentera en del rättsfall som berör behandlingen av 

utdelning ifrån aktieägarens (mottagarens) hemviststats perspektiv. Som vi kommer att 

se nedan kan sådan behandling skilja sig åt.  

5.3.2 EU-domstolens dom i mål C-319/02 Manninen 

Petri Manninen var bosatt och obegränsat skattskyldig i Finland. Han ägde aktier i ett 

svenskt bolag som var börsnoterat i Sverige. Den utdelning som Manninen mottog hade 

dels beskattats med bolagsskatt (i Sverige), dels beskattats med kupongskatt (i Sverige). 

Enligt finsk rätt fick obegränsat skattskyldiga en avräkning av sin skatt mot den som 

bolaget redan betalat. Detta gällde dock enbart ifall det bolag utdelningen härstammade 

                                                
115 C-55/94 Gebhard p. 37.  
116 Dahlberg (2014) s. 364 f.  
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från var ett finskt bolag. Eftersom bolaget i fråga var beläget utanför Finland, hade 

Finland inte haft någon rätt att ta ut bolagsskatt på dess vinster. Manninen medgavs 

därför inte den avräkning han skulle medgetts ifall han haft aktier i ett finskt bolag. 

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland begärda förhandsavgörande från EU-domstolen 

där de frågade huruvida de finländska reglerna var förenliga med den fria rörligheten för 

kapital.  

I Finland var utdelning skattepliktigt. Skattesatsen var 29 procent. Bolagsskattesatsen 

var även den 29 procent. För att lindra dubbelbeskattningen vid utdelning, fick aktie-

ägare rätt till ett skattetillgodohavande på 29/71-delar av utdelningsbeloppet. 

Skattetillgodohavande gavs enbart till obegränsat skattskyldiga som mottog utdelning 

från finska bolag. Effekten av det här systemet blev att vinst som utdelats av ett 

börsnoterat bolag beskattades med totalt 29 procent.117 

Därmed, konstaterar domstolen, kan man säga att utdelningen inte blev beskattad hos 

mottagaren under förutsättning kraven uppfylldes. Utdelningar från utländska bolag 

kunde inte uppfylla kraven. I linje med detta förelåg en sämre behandling av en gräns-

överskridande transaktion jämfört med en inhemsk. Utdelning från utländskt bolag be-

skattades med 29 procent hos mottagaren jämfört med noll inom Finland. 118 

Detta ledde till två restriktioner, enligt domstolen. Dels var det mindre fördelaktigt för 

obegränsat skattskyldiga i Finland att investera utomlands, dels var det svårare för 

utländska bolag att få in kapital från Finland eftersom utdelningar från dessa bolag inte 

skulle ha samma behandling som inhemska.119 Dahlberg har kallat det domstolen gjorde 

att se till såväl ett ”utåtriktat” perspektiv som ett ”inåtriktat” perspektiv.120 

Efter att ha konstaterat att en begränsning förelåg, övergick domstolen i en rättfärdig-

andeprövning. Till att börja med fastslog domstolen att den situationen att en obegränsat 

skattskyldig i Finland som mottar utdelning från ett bolag i Finland befinner sig i en 

jämförbar situation med en obegränsat skattskyldig i Finland som mottar utdelning från 

ett bolag i Sverige.121 Enda situationen då det skulle vara fråga om olika situationer är 

ifall skattebestämmelserna i den medlemsstat där personen investerat redan utesluter 

                                                
117 C-319/02 p. 6-11.  
118 C-319/02 p. 20.  
119 C-319/02 p. 22-23.  
120 Dahlberg (2014) s. 403.  
121 C-319/02 p. 36.  
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risken för ekonomisk dubbelbeskattning.122 Det är oklart ifall domstolen menade att det 

behövde vara fråga om helt undanröjande eller enbart lindring därav.123 Domstolen 

anlägger här ett perspektiv som verkar sträcka sig längre än till enbart den aktuella 

medlemsstatens (Finlands) lagstiftning.  

Finland menade att reglerna kunde rättfärdigas av behovet att upprätthålla det inre 

sammanhanget i det nationella skattesystemet. Enligt den finska regeringen fanns ett 

direkt samband mellan beskattningen av bolagsvinster och det skattetillgodohavande 

som mottagaren av utdelning hade rätt till. För det fall bolaget inte betalat skatt på 

vinsten motsvarande det skattetillgodohavande som gavs, var bolaget tvunget att betala 

en kompletteringsskatt.124 Denna argumentation räckte dock inte, enligt domstolen. 

Istället menade domstolen att syftet med bestämmelserna var att mottagaren av skulle 

bli helt befriad från skatt på utdelningen. Det spelade då ingen roll från vilket land 

sådan utdelning härrörde, menade domstolen.125 Rättfärdigandegrunden var visserligen 

tillämplig, men åtgärden (att enbart ge skattetillgodohavande för interna situationer) var 

inte proportionerlig.   

Domstolen kom till slut fram till att när skattetillgodohavande ges till en aktieägare som 

är obegränsat skattskyldig i Finland, måste hänsyn tas till den skatt som verkligen 

betalats av det utdelande bolaget. Om detta bolag är etablerat i Finland eller Sverige 

(eller någon annan stat) är av mindre betydelse. Att det kan vara svårt att beräkna vilken 

skatt ett sådant bolag har betalat, är enligt domstolen inte skäl nog att begränsa den fria 

rörligheten för kapital på det vis som den finska regleringen gjorde.126 Graetz & Warren 

menar att det aldrig tidigare, inom den internationella skatterätten, krävts att en stat ska 

behöva utvidga sina skattetillgodohavanden på det här viset.127 

Sammanfattningsvis kom domstolen alltså fram till följande. Obegränsat skattskyldig 

mottagare av utdelning från utlandet är i objektivt samma situation som obegränsat 

skattskyldig mottagare av inhemsk utdelning, under förutsättning att inte det utdelande 

bolagets hemviststat undanröjer den ekonomiska dubbelbeskattningen. Om det före-

ligger en objektivt jämförbar situation och mottagarens hemviststat medger skattetill-

godohavande för inhemska utdelningar, ska även sådant tillgodohavande ges för ut-

                                                
122 C-319/02 p. 34. 
123 Tenore (2010) s. 79. 
124 C-319/02 p. 40.  
125 C-319/02 p. 45-46.  
126 C-319/02 p. 54.  
127 Graetz & Warren (2007) s. 1608.  
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ländska utdelningar med beaktande av den bolagsskatt som verkligen betalats i den 

andra staten. Det är enligt EU-domstolen inte möjligt att titta på medlemsstatens totala 

skatteuttag av såväl bolag som utdelningsmottagare. Hade domstolen gjort det hade den 

funnit att såväl inhemska som gränsöverskridande situationer beskattades likadant, totalt 

sett, i Finland. Domstolen ansåg dock att det är utdelningsmottagarens möjlighet till 

skattetillgodohavande som ska prövas, inte den totala skattebördan i medlemsstaten.128 

5.3.2 EU-domstolens dom i mål C-292/04 Meilicke 

Heinz Meilicke, med hemvist i Tyskland, ägde aktier i bolag hemmahörande i 

Nederländerna samt Danmark. Han mottog utdelning från dessa bolag.  

Enligt tysk intern rätt var utdelning skattepliktig som inkomst av kapital. Bolags-

skattesatsen var 30 procent och därmed kunde 70 procent av bolagets vinst före skatt 

utdelas. Samtidigt medgavs ett skattetillgodohavande om 3/7-delar den som mottog 

utdelning från bolag som var obegränsat skattskyldigt i Tyskland. Detta innebar alltså 

att utdelningen i praktiken blev skattefri för den som mottog utdelning från tyskt bolag, 

men det blev däremot inte utdelning från utländskt bolag.129 

Domstolen hänvisade tillbaka till sina domskäl i Manninen, där det angavs att vid 

beräkningen av skattetillgodohavande ska hänsyn tas till den skatt som faktiskt betalats i 

den stat där bolaget är hemmahörande.130  

Vid de aktuella utdelningarna var bolagsskattesatsen i Danmark 34 procent och i 

Nederländerna var den 35 procent. Med andra ord beskattades bolag med en högre 

skattesats i dessa länder än i Tyskland. Meilicke ville därför ha ett skattetillgodohav-

ande på 34/66 för utdelningen från Danmark, respektive 35/65 för utdelningen från 

Nederländerna. På så vis, menade han, skulle systemet bli neutralt.  

EU-domstolen ansåg att den aktuella lagstiftningen utgjorde en restriktion enligt 

fördraget.131 Som skäl för detta anfördes att syftet med skattetillgodohavandet enligt 

tysk rätt har varit att undvika dubbelbeskattning av vinster i tyska bolag som delas ut till 

ägarna, genom att den bolagsskatt som bolaget hade erlagt fick räknas av från ägarens 

inkomstskatt på kapital. Därmed, anförde domstolen, beskattas utdelningen i själva 

                                                
128 Johansson (2016) s. 58.  
129 C-292/04 p. 6-8.  
130 C-292/04 p. 15 som hänvisar tillbaka till C-319/02 p. 54.  
131 C-292/04 p. 20.  
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verket bara på aktieägarnivå ifall den inte redan har beskattats på bolagsnivå. Eftersom 

skattetillgodohavande inte medgavs på utdelningar från utländska bolag innebar 

systemet att ägare till sådana bolag beskattades hårdare än i rent inhemska situationer.132 

I likhet med situationen i Manninen ansåg domstolen att detta hindrade inhemska 

invånare att investera i utlandet och utländska bolag att anskaffa kapital från Tyskland.  

Den tyska regeringen hävdade att lagstiftningen motiverades av behovet att upprätthålla 

det nationella skattesystemets inre sammanhang. Precis som i Manninen ansåg dom-

stolen dock inte att detta argument motiverade restriktionen. Domstolen anförde att 

syftet med lagstiftningen, att undanröja ekonomisk dubbelbeskattning, inte äventyras av 

att tillåta ett skattetillgodohavande för den bolagsskatt som betalats i andra medlems-

stater.133 Att skatteintäkterna i Tyskland därav kan minska, kan inte motivera en åtgärd 

som strider mot en grundläggande frihet.134  

Sammanfattningsvis kan sägas att domstolen i Meilicke gör en liknande bedömning som 

tidigare gjordes i Manninen. Domstolen prövar enbart frågan utifrån mottagarstatens 

regler i det aktuella och omfattar bara ett skattesubjekt (mottagaren), det görs med andra 

ord ingen prövning av det totala skatteuttaget i Tyskland.135  

5.3.3 EU-domstolens dom i mål C-513/04 Kerckhaert-Morres 

I de ovan refererade målen har frågan i EU-domstolen rört behandling av skattetillgodo-

havande på utländska utdelningar. Kerckhaert-Morres har vissa likheter med dessa 

domar, men även skillnader. Medan Manninen och Meilicke berörde imputationssystem 

handlade det aktuella målet om avräkning för utländsk skatt.136 Målet är dock fort-

farande intressant eftersom det ytterligare hjälper till att dra gränsen för hur en mot-

tagande stat får behandla gränsöverskridande utdelningar.   

I målet hade två makar med hemvist i Belgien mottagit utdelning från ett franskt bolag. 

Enligt fransk rätt fick den utdelningsberättigade mottagaren ett skattetillgodohavande, 

s.k. avoir fiscal, på 50 procent av utdelat belopp. Frankrike tog dock också ut källskatt 

om 15 procent på utdelat belopp och skattetillgodohavandet. Utdelningen beskattades 
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med 25 procent i Belgien.137 Mottagarna begärde, med stöd av skatteavtalet mellan 

länderna, att källskatten skulle få avräknas mot den belgiska skatten, vilket avslogs av 

belgiska myndigheter. Makarna anförde då att de beskattades hårdare än den som mottar 

utdelning från ett bolag inom Belgien.138 

EU-domstolen ansåg inte att det förelåg någon restriktion i det aktuella fallet. Detta 

eftersom Belgien inte gjorde någon skillnad på beskattningen beroende på varifrån 

utdelningen härrörde. Utdelning beskattades alltid med 25 procent. Makarna hävdade att 

de inte befann sig i en objektivt jämförbar situation som de med hemvist i Belgien som 

mottar utdelning från ett belgiskt bolag. Detta argument avslogs dock. Domstolen 

menade att det inte nödvändigtvis är så att en sådan aktieägare befinner sig i annan 

situation bara för att utdelningen kommer från ett bolag med hemvist i en annan med-

lemsstat som utövar sin beskattningsrätt. Att denna andra medlemsstat innehåller in-

komstskatt på utdelningen i form av källskatt är visserligen en ofördelaktig konsekvens 

för mottagaren, men inte en restriktion enligt EU-fördraget. Domstolen anförde att 

sådana omständigheter som förelåg i målet beror eventuella ofördelaktiga konsekvenser 

på att två medlemsstater parallellt utövar sin beskattningsrätt.139 Belgien behövde där-

med inte medge avdrag för den franska källskatten. Domstolen påpekade att det under 

sådana här förutsättningar är upp till medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för 

att förhindra att liknande situationer uppstår, men att det inte finns hinder enligt EU-

rätten.140 Slutsatsen har bekräftats i senare praxis.141 

Så länge utdelning från utlandet behandlas som inhemsk utdelning föreligger med andra 

ord inte ett hinder, oavsett hur denna utdelning beskattats i källstaten. I Manninen och 

Meilicke menade domstolen att någon restriktion inte hade förelegat ifall bolagets hem-

viststat inte hade haft någon bolagsskatt. I förevarande mål verkar domstolen dock 

snarare anlägga ett perspektiv där den enbart fokuserar på den aktuella medlemsstatens 

regler. Åtminstone anser domstolen inte sig kunna påverka att det uppstår internationell 

juridisk dubbelbeskattning.  
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5.3.4 EU-domstolens dom i mål C-446/04 FII  

De ovan refererade målen har alla rört utdelning till fysiska personer. De kommande 

målen kommer däremot handla om beskattning av bolag. Fram till 1999 användes ett 

imputationssystem i Storbritannien för koncerninterna utdelningar. Här kommer enbart 

kortare beskrivning ges.  

I målet var Storbritanniens bolagsskattesystem uppe till prövning, det s.k. ACT-

systemet. ACT skulle betalas vid utdelning. Denna kunde sedan kvittas mot bolags-

skatten, MCT.142 Enligt lagstiftningen i Storbritannien fick ett inhemskt bolag som 

mottog utdelning från ett annat inhemskt bolag ett skattetillgodohavande motsvarande 

den del av ACT-beloppet som utdelande bolag betalat. Mottagaren kunde alltså kvitta 

den ACT det själv skulle betala vid vidareutdelning till sina aktieägare, mot den ACT 

som det första utdelande bolaget redan hade erlagt. Ett inhemskt bolag som mottog 

utdelning från ett utländskt bolag hade däremot inte rätt till något skattetillgodohavande 

och måste därmed betala full ACT när det i sin tur lämnar utdelning till sina 

aktieägare.143 

Systemet ifråga säkerställde att ACT enbart betalades en gång för bolag hemmahörande 

i Storbritannien. Enligt domstolen uppstod det en likviditetsfördel för den som slipper 

erlägga ACT, eftersom det bolaget får behålla medlen till dess att bolagsskatt ska 

betalas.144 Syftet med lagstiftningen var att undvika ekonomisk dubbelbeskattning i 

fråga om ACT. Storbritannien menade att eftersom utländska bolag inte betalar ACT, är 

de inte i en jämförbar situation med bolag som betalar denna skatt och därmed är det 

inte en restriktion att inte medge något skattetillgodohavande för mottagare av utdelning 

från bolag som inte betalar ACT. EU-domstolen menade dock att en sådan lagstiftning i 

praktiken leder till att ett bolag som mottar utdelning från utlandet behandlas mindre 

förmånligt än ett bolag som mottar utdelning från ett inhemskt bolag.145 Domstolen an-

förde att när det gäller undvikande av beskattning i flera led, befinner sig ett bolag som 

mottar inhemskt utdelning i en jämförbar situation med ett som mottar utländsk 

utdelning, trots att det utländska bolaget inte betalat ACT. Detta eftersom ACT bara är 

ett förskott på bolagsskatten och bolag utanför Storbritannien redan har varit 

                                                
142 C-446/04 p. 8-10.  
143 C-446/04 p. 79.  
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skattskyldiga för bolagsskatt i det land de har hemvist.146 Därmed kan man inte, enligt 

domstolen, ha ett system vars syfte är att undvika beskattning i flera led och bortse från 

att utländska bolag har betalat bolagsskatt i respektive hemviststat. För att systemet ska 

vara förenligt med EU-rätten krävs därför att mottagaren av utdelning från utländskt 

bolag får kvitta den bolagsskatt som det utländska bolaget betalat i sin hemviststat.147  

Därmed ansåg domstolen att bolagsskatten i andra länder spelade samma roll som ACT 

i Storbritannien. Eftersom lindringen skulle ske genom att mottagaren fick ett tillgodo-

havande, var det den staten som skulle tillse att sådan lindring skulle ske utan att vara 

diskriminerande mellan inhemsk och utländsk utdelning.148   

5.3.5 Sammanfattning och slutsats 

Den dubbelbeskattning som uppstod i Kerkhaert-Morres var s.k. juridisk dubbel-

beskattning. Med detta avses, som nämnt ovan, att två länder beskattar samma inkomst 

under samma tidsperiod.149 Det framgår av domstolens argumentation att aktieägarens 

hemviststat, d.v.s. mottagarstaten, inte har några skyldigheter att hindra att sådan 

dubbelbeskattning uppstår. Att dubbelbeskattning uppstår i sådana situationer är en 

följd av att två medlemsstater parallellt utövar sin beskattningsrätt.   

I Manninen och Meilicke var det däremot fråga om lindring av ekonomisk dubbel-

beskattning. Johansson menar att verkar som att domstolen i flera fall anlägger ett 

enstatsperspektiv och tittar på hur situationen blir för en skattskyldig i förhållande till en 

medlemsstats lagstiftning.150 Jag håller dock inte med om det. Istället tycker jag det är 

tydligt i såväl Manninen som Meilicke att domstolen anlägger ett perspektiv där be-

handlingen av utdelningen i källstaten spelar roll. Däremot verkar domstolen anse att 

det är mottagarstaten, d.v.s. aktieägarens hemviststat, som är bäst lämpad att undanröja 

dubbelbeskattning. Det samma gäller i FII, där domstolen ansåg att utländsk bolagsskatt 

måste tillgodoses.  

Det verkar inte finnas någon skyldighet för medlemsstaterna att försöka undanröja juri-

disk dubbelbeskattning. EU-domstolen anser sig inte ha rätt att kräva att medlems-

staterna ingår skatteavtal för att lindra sådana effekter. Däremot krävs av en med-
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149 Dahlberg (2014) s. 31.  
150 Jacobsson (2016) s. 196.  
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lemsstat som försöker lindra eller undanröja ekonomisk dubbelbeskattning, att samma 

behandling gäller för utdelningar som kommer in i landet utifrån.151  Detta trots att det 

inte föreligger beskattningsrätt i båda led. Det är inte tillräckligt att hävda att skatte-

intäkterna minskar om man behöver ge skattetillgodohavanden till utdelningar från 

bolag man inte kan beskatta.  

5.4 Mål som berör behandling i utdelande bolags hemviststat 

5.4.1 Inledning 

I förra avsnittet redogjordes för några domar som avser behandlingen i mottagarstaten. 

Det här avsnittet ska beröra domar som avser den motsatta situationen, d.v.s. behand-

lingen av utdelning i det utdelande bolagets hemviststat. De domar jag valt att redogöra 

för nedan, publicerades inom loppet av tre dagar. ACT Test Claimants den 12 december 

2006 och Denkavit den 14 december samma år. Även FII, som redogjordes för ovan, 

publicerades den 12 december 2006. Båda domarna handlar om företagsbeskattning.   

5.4.2 EU-domstolens dom i mål C-374/04 ACT Test Claimants152 

Bolag med hemvist i Storbritannien var skyldiga att betala s.k. advanced corporation tax 

(ACT) på lämnade utdelningar och s.k. mainstream corporation tax (MCT) på de vinster 

bolaget gjorde. ACT kunde till viss mån kvittas mot erlagd MCT och därmed var ACT 

en form av förskott av MCT. Parallellt fanns möjlighet för inhemska bolag att koncern-

beskattas tillsammans med övriga koncernbolag – under sådana förutsättningar behövde 

dotterbolag inte betala ACT när de lämnade utdelning till sina moderbolag. För 

inhemska bolag som mottog utdelning var utdelningen undantaget beskattning. 

Mottagande bolag kunde erhålla skattetillgodohavande motsvarande erlagd ACT.153 

Bestämmelserna innebar att vinst i inhemska bolag beskattades enbart hos bolaget, 

under förutsättning att den slutlige aktieägarens skattetillgodohavande översteg dennes 

inkomstskatt.154  

Om ett inhemskt bolag delade ut vinst till sitt inhemska moderbolag, fick det 

mottagande bolaget (d.v.s. moderbolaget) ett skattetillgodohavande som motsvarade den 
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ACT som dotterbolaget hade erlagt. Om däremot ett utländskt moderbolag mottog 

utdelning från sitt brittiska dotterbolag, fick det utländska moderbolaget inte något 

motsvarande skattetillgodohavande.  

Domstolen hänvisade tillbaka till Manninen och framförde att en medlemsstat som till-

ämpar system för undanröjande eller lindring av ekonomisk dubbelbeskattning (och/ 

eller kedjebeskattning) på utdelningar inom landet, måste staten även behandla utdel-

ning från i utlandet hemmahörande bolag på samma sätt.155 Men däremot, ansåg dom-

stolen, går det inte att kräva att källstaten (d.v.s. bolagets hemviststat) ska säkerställa att 

mottagaren av utdelningen inte blir föremål för ekonomisk dubbelbeskattning. Detta 

skulle innebära att den stat där den ekonomiska verksamheten har bedrivits tappar sin 

beskattningsrätt.156 Läser man domskälen tillsammans med Manninen framgår alltså att 

hemviststaten måste medge skattetillgodohavande på utdelning från utlandet (åtmin-

stone vad gäller individer), men en källstat behöver inte göra så på utdelning som går 

till utlandet (åtminstone vad gäller företag).157  

I FII anförde domstolen att utdelning i en rent inhemsk situation och utdelning från 

utlandet till ett inhemskt bolag är objektivt jämförbara vad gäller avräkning för ACT. 

Det verkar dock inte gälla det motsatta förhållandet, d.v.s. utdelning från Storbritannien 

till inhemskt bolag är inte i en objektivt jämförbar situation med en sådan utdelning som 

går till ett utländskt bolag.158  

Det avgörande verkar ha varit att bolag som saknade hemvist i Storbritannien, inte var 

skattskyldiga för utdelningen i Storbritannien. Med andra ord verkade inte Stor-

britannien som hemviststat åt dessa mottagare. Därmed behövde inte ett skattetillgodo-

havande medges. Bara ifall utdelningarna skulle beskattas i Storbritannien (p.g.a. 

lagstiftning eller skatteavtal) som ett bolag utan hemvist i landet behövde medges 

samma skattetillgodohavande som ett inhemskt bolag.159 Hade så varit fallet, hade dock 

utdelande bolags hemviststat behövt ge utländska bolag samma behandling, eftersom de 

då befunnit sig i en objektivt jämförbar situation.160 Det spelade ingen roll huruvida det 

mottagande utländska bolaget skulle beskattas för utdelningen eller inte i sin hemvist-
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stat. Det verkar alltså som att domstolen enbart prövar utifrån ett lands perspektiv.161 

Läser man fallet tillsammans med FII kan man eventuellt dra slutsatsen att domstolen 

menar att hemviststat men inte källstat måste lindra eventuell dubbelbeskattning som 

uppstår i imputationssystem.162 

5.4.3 EU-domstolens dom i mål C-170/05 Denkavit 

Målet berörde de franska reglerna vid utdelning. Frankrike tog ut en källskatt på utdel-

ningar från franska dotterbolag till moderbolag i utlandet (i det aktuella fallet var fråga 

om Nederländerna). Utdelning som betalades inom landet blev i princip helt undantagna 

från beskattning.163 EU-domstolen påpekade här att generellt sett är inte en utländsk och 

en inhemsk mottagare av utdelning i en jämförbar situation. Men så fort en med-

lemsstat, antingen genom intern rätt eller genom skatteavtal, beskattar den utländska 

mottagaren, blir situationen jämförbar med en inhemsk.164 När domstolen konstaterat att 

objektivt jämförbara situationer var för handen, slog den fast att det var fråga om en 

restriktion.  

Den franska regeringen hävdade att det i en internationell kontext är upp till hemvist-

staten att lindra effekterna av dubbelbeskattning. Detta argument kunde dock inte rätt-

färdiga regeln. Domstolen menade att det är irrelevant ifall Frankrike kan använda det 

fransk-nederländska skatteavtalet eller nederländsk rätt för att rättfärdiga något som i 

sig var i strid med EU-rätten.165 Detta talar för att domstolen anlägger ett perspektiv där 

den enbart kollar på ett land i taget och inte gör en helhetsbedömning.166 Helt säkert är 

det dock inte. I det aktuella fallet skulle nämligen inte tillämpligt skatteavtal haft någon 

påverkan eftersom utdelningarna skulle varit befriade från skatt i mottagarlandet. 

Därmed går det inte att lika tydligt som i tidigare refererade mål, säga att domstolen haft 

ett enstatsperspektiv.167 

5.4.5 Slutsats  

Det verkar följa av rättsfallen, att ifall utländsk mottagare inte befinner sig i en 

jämförbar situation som en inhemsk mottagare, behöver källstaten inte ge några lätt-
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nader på utdelningar som går ut från landet, även om sådana lättnader ges för utdel-

ningar inom landet. Vad som verkar vara avgörande för huruvida det är en objektivt 

jämförbar situation eller inte, är ifall den utländska mottagaren är skattskyldig för ut-

delningen i källstaten. Finns ingen sådan skyldighet, föreligger inte jämförbara situa-

tioner. Om däremot källstaten på något vis utövar sin beskattningsrätt på den utländska 

mottagaren, kommer det föreligga en objektivt jämförbar situation. Denna beskattning 

kan uppstå antingen genom intern lagstiftning eller genom skatteavtal. Det verkar också 

som att domstolen i den här frågan enbart tittar på en stat i taget. Föreligger en disk-

riminerande behandling i den stat där det utdelande bolaget har hemvist, är det inte av 

betydelse hur utdelningen behandlas i det mottagande landet. Det vill säga, en disk-

riminerande lagstiftning i källstaten kan inte kompenseras av lagstiftningen i mot-

tagarstaten.   

5.5 Har EU-domstolen påverkat valet av integrationsystem? 

I ljuset av den praxis som presenterats ovan, då kanske framför allt Manninen och 

Meilicke, har många länder som tidigare använt sig av imputationssystem övergått till 

klassiska system. Finland är ett sådant exempel.168 Även andra regler har behövt ändras. 

Den svenska s.k. Lex Asea-regeln i 42 kap. 16 § IL, enligt vilken skattefrihet gäller i 

vissa fall av utdelning i form av andelar i dotterbolag, har ändrats för att omfatta även 

utdelningar från bolag inom EES.  

Det verkar som att EU-domstolen menar att ifall aktieägarens hemviststat använder nån 

form av system för att lindra ekonomisk dubbelbeskattning, måste den utsträcka detta 

till att gälla även för utdelningar som kommer in i landet utifrån. Följden av detta blir 

antagligen att medlemsstaternas intresse av att lindra den ekonomiska dubbelbe-

skattningen på det viset minskar, eftersom det leder till minskade skatteintäkter. Det är 

då inte osannolikt att staterna väljer bort imputationssystem och istället försöker, om 

något, använda system som ger lättnad i bolagsledet istället. Gör man det kan man 

behandla mottagande aktieägare lika. Att ge lättnad i bolagsledet, exempelvis i form av 

avdrag för utdelning, kan kombineras med källskatt på utdelningen. Så länge skatte-

satserna på källskatt och interna utdelningar inte skiljer sig åt, bör ett sådant system inte 

strida mot den praxis som presenterats. Ett annat sätt är att gå över till ett klassiskt 

                                                
168 Dahlberg (2014) s. 404.  
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system med cedulär beskattning och sänkta skattesatser. Denna utveckling kan ses i 

exempelvis Storbritannien. 

Ståhl m.fl. menar att innan EU-domstolen kom med domar i dessa mål hade de flesta av 

EU-medlemsstaterna någon form av lättnad i den ekonomiska dubbelbeskattningen. 

Detta har nu övergetts av de flesta av dessa stater.169 Anledningen till detta är antagligen 

att det är oattraktivt för medlemsstaterna att behöva medge lättnader i dubbel-

beskattningen utan att få ta någon ”del av kakan”.170 EU-domstolen har i sina domskäl 

angett att det saknas betydelse, med syftet till imputationssystemen i beaktande, 

huruvida medlemsstaten får beskatta på bolagsnivå eller inte (se t.ex. Manninen). Detta 

är dock inte nödvändigtvis sant ur ett statsfinansiellt perspektiv. Det är inte svårt att 

tänka sig att ur en enskild medlemsstats perspektiv kan man godkänna – och kanske till 

och med eftersträva – att skatt i bolagsledet plus skatt i ägarledet totalt sett beskattas 

med viss procentsats. Men att denna formel innehåller ett totalt undanröjande av den 

ekonomiska dubbelbeskattningen i det andra ledet, innebär inte att den aktuella 

medlemsstaten kan godkänna att upprätthålla denna nollbeskattning ifall samma stat 

inte får beskatta första ledet. Summan av de båda leden blir ju då inte längre den 

godkända eller eftersträvade totalsumman.  

Därmed inte sagt att EU-domstolen uttalat att den föredrar något beskattningssystem 

före något annat. Domstolens roll är att säkerställa att fördragen efterlevs av medlems-

staterna i deras interna lagstiftning. Det finns inget uttalande som kan påvisa att 

domstolen skulle föredra det klassiska systemet.  

EU-domstolen anlägger ibland, men inte alltid, ett perspektiv på en medlemsstat och en 

skattskyldig. Det finns också tecken på att EU-domstolen anser att det är aktieägarens 

hemviststat som är bäst lämpad att lindra ekonomisk dubbelbeskattning. Detta är ett helt 

annat perspektiv än det medlemsländerna anlägger vid skapandet av sina skattesystem. 

Medlemsstaterna vill antagligen, som angetts ovan, se helheten, d.v.s. båda leden. I ett 

sådant läge är det sannolikt att länder kommer att anpassa sig, eftersom det kan vara 

ointressant att ha ett integrationssystem, om man inte får ta del av båda leden. Graetz & 

Warren har framfört att domstolens praxis har lett till att imputationssystem i princip är 

otänkbart inom unionen. De anser att det enda integrationssystemet som fortfarande kan 
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vara av intresse är avdrag för utdelning.171 Ett sådant system för dock med sig ökade 

kostnader, i form av upprätthållande och efterföljande. Ett skattesystem som EU-

domstolen anser bryta mot EU-rätten kan dessutom kosta stora summor pengar för 

staterna. Detta eftersom skadestånd kan behöva betalas ut.  

Slutsatsen är hur som helst att EU-domstolen haft en avgörande roll för valet av metod 

för att lindra eller undanröja ekonomisk dubbelbeskattning. Detta främst eftersom dom-

stolen, verkar det som, anlägger ett perspektiv som är skilt från det som anläggs av 

medlemsstaternas. Det här är ett tydligt exempel på tillfällen där EU-domstolen, trots 

EU:s avsaknad av lagstiftningsmakt inom ett visst område, kan påverka hur nationell 

lagstiftning utformas.172  

  

                                                
171 Haertz & Warren (2007) s. 1618.  
172 Hji Panayi (2013) s. 375.  
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6 Sammanfattning och slutsats 

Syftet med den här uppsatsen var tvådelat. För det första sökte jag svar på vilka motiv 

det finns för respektive mot dubbelbeskattning av aktiebolag och för det andra ifall EU-

rätten kan ha någon begränsande inverkan på valet av metod för att undanröja eller 

lindra ekonomisk dubbelbeskattning. 

Det går att finna flera motiv till varför man vill ha denna typ av beskattning. Ett av de 

främsta argumenten för att beskatta vinster redan då de uppkommer i bolagsledet är att 

man på så vis tidigarelägger beskattningstidpunkten. Skulle man ha väntat till dess att 

vinsten delats ut till ägarna skulle man öppna upp för skattefria ”sparbössor” i bolags-

sektorn. Även effektivitetsskäl från fiskal sida talar för en beskattning i bolagsledet. Det 

är mycket enklare för staten att beskatta ett subjekt än att beskatta varje ägare för sig. 

Dessutom ökar statens möjlighet till att kontrollera marknaden. Även intresseprincipen 

talar för att aktiebolaget i sig ska vara skattskyldigt för sina vinster. För svensk del har 

dubbelbeskattningen motiverats framför allt med att företagsformen erbjuder en rad 

förmåner som inte finns hos andra associationsformer. Man har här pekat på att det är 

enklare att anskaffa kapital, det begränsade personliga ansvaret och det har även angetts 

att kapitalet i och genom sammanslutningen under aktiebolagen får ett högre valör. 

Samtidigt finns det de som menar att genom att använda det klassiska skattesystemet 

uppstår en oönskad skillnad i behandling mellan eget och främmande kapital. Denna 

skillnad leder till att det kan bli mer attraktivt för bolag att finansiera sig genom att låna 

kapital istället för att ta in eget kapital. En sådan ordning, menar man, kan få allvarliga 

konsekvenser vid t.ex. räntehöjningar. Ett bolag som finansierats med eget kapital kan 

på ett relativt enkelt sätt upphöra med vinstutdelningar under sämre tider. Att däremot 

upphöra med att betala avkastning på lånat kapital är inte lika enkelt. Risken ökar alltså 

med lånat kapital av den anledningen att avkastningskraven hos finansiärerna ser annor-

lunda ut. En ständigt föränderlig marknad i kombination med viljan att upprätthålla 

dubbelbeskattningen har lett till omfattande och komplicerad lagstiftning. Även detta 

har framförts som argument mot att beskatta bolagsledet.  

Flera länder inom EU har valt att inte dubbelbeskatta aktiebolagsliknande associationer 

på det vis Sverige har valt. Tyskland, Frankrike och Storbritannien är exempel på länder 

som på olika vis integrerat bolagsbeskattningen med individbeskattningen. Det finns 

flera olika sätt att förena dessa två beskattningar. Dels kan lättnader riktas mot bolags-
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ledet, dels kan de riktas mot ägarledet. Genom att erbjuda avdrag för utdelning blir be-

handlingen av eget och främmande kapital mer neutral. En annan lösning i bolagsledet 

är att använda sig av skilda skattesatser på utdelad respektive sparad vinst. Tyskland har 

tidigare använt ett sådant s.k. split-rate-system. På delägarnivå har imputationssystemet 

varit välanvänt. Aktieägaren får då möjlighet att avräkna den skatt som erlagts i bolags-

ledet från sin egen skatt på kapitalinkomst. Systemet har av flera teoretiker framhävts 

som det främsta integrationssättet. Integrationssystem kan dock medföra vissa problem 

som lagstiftaren måste behandla. Ett av de främsta problem är hur tidigare års vinster 

ska behandlas.  

Ickediskriminering utgör en grundpelare inom EU. Inom den inre marknaden ska det 

råda fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital samt fri etableringsrätt. EU-

domstolen har i ett flertal domar prövat medlemsstaternas behandling av utdelningar. 

Bland annat har domstolen gjort klart att länder som använder imputationssystem måste 

utsträcka dessa att även gälla utdelningar från utlandet. Det spelar ingen roll att den stat 

där aktieägaren bor inte beskattat aktiebolaget. Domstolen verkar tycka att mottagar-

staten är bäst lämpad att lindra ekonomisk dubbelbeskattning. Den mottagande staten 

måste därigenom ta hänsyn till vad som hänt i källstaten. Bolagsskatt som erlagts i käll-

staten måste beaktas i mottagarstaten om den sistnämnda har ett system som ger 

mottagaren av inhemsk utdelning ett skattetillgodohavande baserat på utdelande bolags 

bolagsskatt. Däremot behöver en mottagarstat inte tillse att s.k. juridisk dubbel-

beskattning lindras. Åtminstone inte då staten beskattar inhemsk och utländsk utdelning 

med samma skattesats. Det perspektiv som EU-domstolen har är helt skilt från 

medlemsstaternas. Domstolens uppgift är att se till att fördragen följs. Medlemsstaterna 

vill inte förlora skatteintäkter. Därmed har ett flertal länder rört sig från integrations-

system till klassiska system med cedulär beskattning.  

Trots EU:s avsaknad av lagstiftningsmakt vad gäller direkt beskattning kan man här se 

att EU-domstolens praxis i allra högsta grad har påverkat medlemsstaternas val av 

system för att lindra eller undanröja ekonomisk dubbelbeskattning.  
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