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1. inleDninG
Den 19 juni 2019 kom EU-domstolens domar i målen Holmen1 och 
Memira2, med svar på de frågor som ställts av Högsta förvaltningsdom-
stolen (HFD) i begäran om förhandsavgörande rörande gränsöverskridande 
förlustutjämning vid koncernavdrag respektive fusion. I sina domar upp-
rätthåller EU-domstolen möjligheten till gränsöverskridande förlustavdrag 
enligt de principer som först utvecklades i målet Marks & Spencer3 och 
avfärdar därmed Skatterättsnämndens snäva tolkning av begreppet slutlig 
förlust. Vidare bekräftar EU-domstolen att koncernavdrag kan begränsas 
till att endast omfatta förluster som har uppkommit i direkt ägda dotter-
bolag, men INTE när mellanliggande bolag är i samma medlemsstat som 
förlustbolaget. Detta föranleder ändring i de svenska reglerna om koncern-
avdrag.

1. Mål nr 5544-16 i HFD samt mål C-608/17 i EU-domstolen.
2. Mål nr 4165-16 i HFD samt mål C-607/17 i EU-domstolen.
3. C-446/03, EU:C:2005:763.
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Skattebetalare kan nu dra lite av en lättnadens suck över att möj-
ligheten att yrka gränsöverskridande förlustavdrag fortfarande finns 
kvar. EU-domstolens dom håller sig till de principer som utvecklades 
för fjorton år sedan i Marks & Spencer, där det avgjordes att det inte 
är förenligt med etableringsfriheten4 att vägra ett moderbolag avdrag 
för förluster som uppkommit i ett dotterbolag i ett annat EU-land om 
dotterbolagets förluster är slutliga, dvs. då dotterbolaget har uttömt alla 
möjligheter att beakta förlusterna i sin hemviststat och det inte heller 
finns möjlighet för någon annan att utnyttja förlusterna där.5

Samtidigt sätter EU-domstolen fokus på det krav på bevisning som 
gäller avseende möjligheterna att utnyttja förlusterna hos en utomstå-
ende part efter en överlåtelse, ett spörsmål som dittills i Holmen och 
Memira varken berörts specifikt av HFD, Skatterättsnämnden, Skatte-
verket eller partnerna i övrigt, med tanke på förutsättningarna.

Vidare är det, för svenskt vidkommande, anmärkningsvärt och av 
stort signalvärde att EU-domstolen undviker att ens nämna K-målet6 i 
domarna. Detta mål var upprinnelsen till Skatterättsnämndens beslut 
i aktuella mål och intog därmed en central roll i HFD:s begäran om 
EU-domstolens förhandsavgörande och i tolkningsfrågorna. Det anges 
i K-målet att ett utländskt dotterbolags förluster inte anses slutliga, i 
den mening som avses i Marks & Spencer p. 55, om förlusterna i fråga 
är slutliga på grund av att förlusterna inte existerar enligt skattereglerna 
i förlustlandet. Det är nu tydligt från EU-domstolens domar i Holmen 
och Memira att Skatteverket och Skatterättsnämnden har feltolkat 
denna så kallade princip om rättslig begränsning7 och felaktigt tillmätt 
den en alltför utvidgad betydelse.

Det kan även påstås att domarna ger upphov till frågan om det 
svenska kravet på likvidation i koncernavdragsreglerna är nödvändigt 
eller ens proportionerligt. I vilket fall bör reglerna utvidgas till att gälla 
även fusion.

Hur målen ska avgöras i ljuset av EU-domstolens domar ska nu 
bedömas av HFD.

Syftet med denna artikel är att kommentera och tolka EU-dom-
stolens domar i Holmen och Memira, med en analys av innebörden 
av EU-domstolens kommentarer kring begreppet slutlig förlust och 
utnyttjande av förluster av en utomstående, samt domstolens slutsat-
ser med avseende på direkt ägande. För att ge en helhetsbild ges först 

4. Artikel 49 och 54 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF eller EUF-fördraget)

5. Marks & Spencer, C-446/03, EU:C:2005:763, p. 55.
6. Mål K, C-322/11, EU:C:2013:716.
7. Mål K, C-322/11, EU:C:2013:716, p. 76–81 och Timac Agro Deutchland, C-388/14, EU:C:2015:829 jfr med 
mål Kommissionen mot Förenade Kungariket C-172/13, EU:C:2015:50, p. 33.
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en sammanfattning av omständigheterna i de två målen samt en kort 
resumé av EU-domstolens domar.

2. FÖrUTSäTTninGArnA i mÅlen
2.1 Holmen (C-608/17)

Ett svenskt moderbolag (H AB) har dotterbolag i Spanien som har gått 
med förlust. Större delen av förlusterna har uppkommit i ett spanskt 
dotterbolag (förlustbolaget) som ägs av H AB indirekt via ett spanskt 
holdingbolag. Enligt de svenska reglerna om gränsöverskridande 
koncernavdrag8 får avdrag endast göras för förlust i ett helägt utländskt 
dotterbolag, vilket innebär att dotterbolaget måste ägas direkt av det 
svenska moderbolaget.9

H AB lämnade in en ansökan om förhandsbesked till Skatterätts-
nämnden för att få klarhet i om det har rätt att få koncernavdrag för 
dessa förluster när förlusterna uppkommit i ett indirekt ägt bolag. 
Ansökan förutsatte att all koncernens verksamhet i Spanien har avveck-
lats innan likvidationsåret, att alla möjligheter att utnyttja förlusterna i 
Spanien därmed är uttömda och att samtliga kvarvarande dotterbolag i 
Spanien likvideras under samma beskattningsår. Vidare klargjordes att 
samtliga spanska koncernbolag bildar en skattegrupp och kan resultat-
utjämna, förutom under likvidationsåret då skattegruppen upplöses.

Skatterättsnämnden fann att det utgör en inskränkning av etable-
ringsfriheten som inte är proportionerlig att vägra koncernavdrag för 
förluster i ett dotterbolag som ägs indirekt via ett bolag i samma land, 
när förlusten är slutlig.

Emellertid ansåg majoriteten i Skatterättsnämnden att det spanska 
holdingbolaget, som av praktiska skäl skulle likvideras just efter förlust-
bolaget, i teorin inte har någon rättslig möjlighet att utnyttja förlus-
terna under likvidationsåret då den spanska skattegruppen upplöses (i 
och med att alla spanska bolag likvideras). Skatterättsnämnden menade 
att förlusterna därmed blir slutliga på grund av reglerna i Spanien, 
vilket innebär att de inte anses slutliga i den mening som avses i EU-
domstolens praxis.10 Skatterättsnämnden medgav därmed inte koncern-
avdrag.

8. 35 a kap. IL.
9. 35 a kap. 2 § IL.
10. Två ledamöter var dock skiljaktiga och ansåg att avdrag skulle medges eftersom rättsliga möjligheter för 
andra än förlustbolaget inte förhindrar förlusten från att vara slutlig, vilket även framgår av koncernavdragsreg-

lernas ordalydelse, samt att koncernen i vilket fall ändå inte bedriver verksamhet i Spanien under likvidations-
året.
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Det kan noteras att som ett alternativ angavs i ansökan om för-
handsbesked att det spanska holdingbolaget först fusioneras in i förlust-
bolaget genom omvänd fusion, varefter samtliga dotterbolag i Spanien 
likvideras. I det alternativet medgavs koncernavdrag, eftersom det då 
inte finns någon enhet kvar i Spanien vid tidpunkten när likvidationen 
av förlustbolaget avslutats och att den rättsliga begränsningen avseende 
koncernbeskattning därmed inte är vad som föranleder att förlusten 
blir slutlig.

2.2 memirA HolDinG (C-607/17)

Ett svenskt moderbolag (M AB) har ett tyskt dotterbolag som gått med 
förlust. Verksamheten i Tyskland har numera avvecklats. Koncernen 
överväger att fusionera in det tyska dotterbolaget i det svenska moder-
bolaget. Efter fusionen kommer koncernen inte ha kvar något bolag 
eller verksamhet i Tyskland.

Genom ansökan om förhandsbesked ville M AB veta om det efter 
fusionen får dra av det tyska dotterbolagets förluster.

Skatterättsnämnden fann att de svenska reglerna om överföring av 
förluster vid fusion, som kräver att dotterbolaget ska vara skattskyldigt 
i Sverige, utgör en inskränkning av etableringsfriheten, som visserli-
gen kan rättfärdigas men som inte är proportionerlig om det rör sig 
om slutliga förluster. Som stöd för denna slutsats gjordes hänvisning 
till EU-domstolens dom i målet A,11 som i sin tur bygger på Marks 
& Spencer och gällde utnyttjande av förluster vid gränsöverskridande 
fusion i en snarlik situation som den i förevarande mål.

Emellertid menade Skatterättsnämnden att eftersom det enligt tysk 
rätt inte existerar någon möjlighet att utnyttja förlusterna vid fusion 
med ett annat tyskt bolag, föreligger en begränsning enligt reglerna i 
Tyskland som innebär att förlusterna inte blir slutliga i den mening 
som avses i EU-domstolens praxis. På denna grund medgavs inte 
avdrag för förlusterna.12

11. A, C-123/11, EU:C:2013:84.
12. Tre ledamöter var skiljaktiga. De ansåg att avdrag skulle medges och framhöll att omständigheten att det inte 
går att föra över förluster vid fusion mellan två tyska bolag saknar betydelse eftersom det i målet inte finns något 
tyskt bolag som dotterbolaget skulle kunna fusioneras med.
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3. SAmmAnFATTninG Av  
eU-DomSTolenS DomAr

Skatterättsnämndens beslut i Holmen och Memira överklagades till 
HFD som i sin begäran om förhandsavgörande ställde tolkningsfrågor 
till EU-domstolen. Frågorna som HFD valde att ställa avsåg främst att 
få klargörande kring om en förlust inte kan anses slutlig på grund av att 
den inte går att dra av enligt reglerna i förlustlandet, dels för förlustbo-
laget självt och dels för andra subjekt än förlustsubjektet.13 I Holmen 
behandlades även frågan huruvida direkt ägande är en förutsättning för 
gränsöverskridande koncernavdrag.14

I sina domar tolkar EU-domstolen begreppet slutlig förlust:

•  EU-domstolen påpekar först att Marks & Spencer punkt 55 anger 
avsaknaden av möjlighet till förlustutnyttjande som en förutsätt-
ning för att förlusterna ska anses vara slutliga, vilket enligt andra 
strecksatsen uttryckligen även omfattar avsaknad av möjlighet för en 
utomstående part att utnyttja förlusterna för framtida beskattnings-
år.15

•  EU-domstolen drar sedan slutsatsen att enbart begränsningar i möj-
ligheter till förlustöverföring som följer av lagstiftningen i dotter-
bolagsstaten inte i sig är avgörande för att göra förlusterna slutliga, 
så länge Bolaget inte visar att det inte är möjligt att få till stånd att 
förlusterna genom överlåtelse utnyttjas av utomstående part.16

•  Om moderbolaget visar att det saknar en sådan möjlighet, och att 
det inte i övrigt finns någon möjlighet att utnyttja förlusterna, ska 
förlusterna anses vara slutliga och det är då oproportionerligt att 
vägra avdrag för förlusterna i Sverige.17

13. De tolkningsfrågor som EU-domstolen hade att bedöma avseende slutlig förlust var följande:
1. Ska en förlust anses vara slutlig även till den del den, som en följd av reglerna i dotterbolagsstaten, inte har kunnat 
kvittas mot vinster som har uppkommit där under ett visst år utan i stället har fått föras vidare för att eventuellt 
kunna dras av ett kommande år? (fråga 2 i Holmen)
2. Ska det vid bedömningen av om en förlust är slutlig beaktas att det enligt reglerna i dotterbolagsstaten finns 
begränsningar i möjligheten för andra subjekt än förlustsubjektet självt att dra av förlusten? (fråga 3 i Holmen och 
fråga 1 i Memira)
3. Om en sådan begränsning som avses i fråga 3 ska beaktas, ska hänsyn då tas till i vilken utsträckning begränsningen 
rent faktiskt har lett till att någon del av förlusterna inte har kunnat kvittas mot vinster som har uppkommit hos ett 
annat subjekt? (fråga 4 i Holmen och fråga 2 i Memira)
14. Följande tolkningsfråga avsåg direkt ägande: Förutsätter den rätt – som följer av [bland annat Marks & 
Spencer-domen] – för ett moderbolag i en medlemsstat att med stöd av artikel 49 FEUF få dra av slutliga förluster i 
ett dotterbolag i en annan medlemsstat att dotterbolaget ägs direkt av moderbolaget? (fråga 1 i Holmen)
15. Holmen, p. 36, Memira p. 25.
16. Holmen, p. 39 och 42 och Memira, p. 27 och 30.

17. Holmen, p. 43, Memira, p. 31.
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EU-domstolen drar vidare i sin dom i Holmen slutsatsen att det är 
oproportionerligt för en medlemsstat att som villkor för att få koncern-
avdrag ställa krav på direkt ägande när mellanliggande dotterbolag är i 
samma medlemsstat som förlustbolaget.18 Däremot är det inte opropor-
tionerligt att ställa ett sådant krav när mellanliggande dotterbolag hör 
hemma i en annan stat.19

4. AnAlYS Av eU-DomSTolenS DomAr
4.1 BeTYDelSen Av räTTSliGA BeGränSninGAr i 

BeDÖmninGen Av SlUTliG FÖrlUST

Som nämnts föranleddes HFD:s tolkningsfrågor av Skatterättsnämn-
dens beslut, där majoriteten tillämpade en mycket restriktiv tolkning 
av begreppet slutlig förlust med hänvisning till en föreslagen utvidgad 
användning av EU-domstolens praxis avseende rättslig begränsning.20 
Det är nu uppenbart från EU-domstolens domar i Holmen och Memira 
att Skatterättsnämndens resonemang i denna del var felaktigt. Slut-
satserna verkar till och med ha varit så oförståeliga för EU-domstolen, 
eller så långt ifrån EU-domstolens intentioner med Marks & Spencer, 
att tolkningsfrågan som ställdes har lästs något annorlunda av EU-
domstolen än vad HFD förmodligen egentligen avsett.21 I sin dom 
nämner EU-domstolen inte ens den rättspraxis kring rättslig begräns-
ning som HFD hänvisat till i sin begäran om förhandsavgörande. 
Skälet till det är av allt att döma att EU-domstolen inte ansåg att den 
var relevant i de aktuella målen. För att uppskatta vidden av detta är 
det först nödvändigt att förstå vad Skatterättsnämndens påståenden om 
rättslig begränsning är baserade på.

Principen om rättslig begränsning bygger främst på EU-domstolens 
dom i K-målet.22 Där var det fråga om en individ som yrkade avdrag 
i Finland för sin förlust på en fastighetsförsäljning i Frankrike. Enligt 
fransk lagstiftning föreskrevs ingen möjlighet att få förlust vid försälj-
ning av fast egendom beaktad. Det fanns således ingen förlust enligt 
reglerna i Frankrike. Att inte tillåta gränsöverskridande förlustutjäm-
ning enligt Marks & Spencer i detta fall motiverades av EU-domstolen 
med att en medlemsstat inte ska behöva utstå de oförmånliga följderna 

18. Holmen, p. 32.
19. Holmen, p. 29.
20. Skatterättsnämndens förhandsbesked Dnr 30-15/D, s. 9.
21. Jfr särskilt p. 22–25 i Memira och p. 34–36 i Holmen.

22. C-322/11, EU:C:2013:716, där hänvisning i sin tur gjordes till mål Krankenheim C-157/07, 
EU:C:2008:588, p. 49.
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av särdragen i andra medlemsstaters lagstiftning.23 En medlemsstat är 
inte skyldig att avpassa sina skattebestämmelser för att i alla situationer 
säkerställa en beskattning som utplånar alla olikheter som följer av de 
nationella skattelagstiftningarna.24 Principen innebär att om den med-
lemsstat där förlusten uppstod inte föreskriver någon möjlighet att få 
förlusten beaktad, har någon sådan möjlighet aldrig existerat och då ska 
inte heller moderbolagsstaten behöva medge avdrag för förlusten.

I Kommissionen mot Förenade Kungariket,25 som avsåg Storbritan-
niens koncernavdragsregler, uttalade EU-domstolen, med referens till 
K-målet, att det utgör en rättslig begränsning om reglerna i förlustlan-
det inte föreskriver någon möjlighet att överföra förlusterna till efter-
följande år. Detsamma bekräftades i målet Timac Agro,26 som gällde 
tillämpning av Marks & Spencer-principen vid återföring av ett fast 
driftställes förluster.

Det framstår som rimligt, i och med vad EU-domstolen säger i Hol-
men och Memira, att principen om rättslig begränsning har en mycket 
begränsad räckvidd och sannolikt är inskränkt till de omständigheter 
som förelåg i ovan nämnda mål. Principen blir således relevant bara 
om det inte finns en förlust att beakta enligt skattereglerna i förlust-
landet. I ett sådant fall, när förlusten aldrig existerat skattemässigt i 
förlustlandet, är det orimligt att ett annat land ska tvingas göra avdrag 
för den, vilket denna princip syftar till att förhindra. Den innebär inte 
att en förlust aldrig kan bli slutlig om utnyttjandet av den är föremål 
för begränsningar enligt reglerna i förlustlandet. En sådan tolkning, 
som visserligen förespråkades av generaladvokaten men som inte 
alls följdes av EU-domstolen, skulle troligen ha fått till följd att det 
i praktiken aldrig skulle vara möjligt att medges gränsöverskridande 
förlustavdrag.27 Det har nu kategoriskt bekräftats av EU-domstolen att 
en förlust kan anses slutlig enligt p. 55 i Marks & Spencer även när det 
finns begränsningar i rätten att utnyttja förlusten enligt förlustlandets 
lagstiftning, så länge det har visats att alla möjligheter att använda 
förlusten har uttömts och det inte finns möjlighet att använda förlus-
ten i framtiden, varken av förlustbolaget självt eller utomstående efter 
en överlåtelse. En sådan slutsats är även i linje med EU-domstolens 
rättspraxis i övrigt, exempelvis Bevola-målet från 2018.28 Jämför även 

23. K, p. 78.
24. K, p. 80.
25. C-172/13, EU:C:2015:50, p. 32–33.
26. C-388/14 EU:C:2015:829, p. 54.

27. Jfr Generaladvokat Juliane Kokotts förslag till avgörande den 10 Januari 2019, p. 59.
28. Bevola, C-650/16, EU:C:2018:424, den 12 juni 2018.
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NN-målet från 2018 där förlusten ansågs slutlig på grund av reglerna i 
förlustlandet.29

Det kan noteras att principen om rättslig begränsning finns med 
som villkor i de svenska koncernavdragsreglerna efter att HFD dragit 
följande slutsats i den s.k. Italiendomen30 år 2009: ”Det finns emellertid 
inte stöd för slutsatsen att det skulle strida mot etableringsfriheten… att 
vägra avdrag för en förlust i ett dotterbolag som är slutlig, inte på grund 
av att verksamheten upphört att generera överskott, utan till följd av 
en skatteregel i den andra medlemsstaten där dotterbolaget bedriver sin 
verksamhet.” De svenska reglerna om gränsöverskridande koncernav-
drag föreskriver att en förlust inte är slutlig om skälet till att den inte 
kan utnyttjas av dotterbolaget är att det saknas en rättslig möjlighet till 
detta eller att denna möjlighet är begränsad i tiden.31 Denna regel gäller 
endast för rättsliga begränsningar för dotterbolaget självt, men det bör 
övervägas om denna ordalydelse nu ändå är alltför vid och bör begrän-
sas i ljuset av EU-domstolens domar i Holmen och Memira.

4.2 mÖjliGHeT ATT UTnYTTjA FÖrlUSTen eFTer  
ÖverlÅTelSe Till UTomSTÅenDe

EU-domstolen avgjorde i Holmen och Memira att om moderbolaget 
visar att det saknar möjlighet att få till stånd att förlusterna utnyttjas 
av en utomstående part, vilket ibland annat kan ske efter en överlåtelse 
där det skattemässiga värdet av förlusterna avspeglas i priset, och att det 
inte i övrigt finns någon möjlighet att utnyttja förlusterna, ska förlus-
terna anses vara slutliga och det är då oproportionerligt att vägra avdrag 
för förlusterna i Sverige (p. 42–43).

Detta krav fanns med redan i Marks & Spencer, p. 55, där det 
angavs att det är oproportionerligt av moderbolagsstaten att inte medge 
en möjlighet för moderbolaget att vid beskattningen utnyttja förluster 
som uppkommit i ett dotterbolag med hemvist i utlandet, trots att 
dessa anses vara slutliga, i en situation där:

•  dotterbolaget med hemvist i utlandet har uttömt de möjligheter som 
erbjuds i dess hemviststat att dra av förlusterna under det beskattningsår 
som avdragsyrkandet avser och beträffande tidigare beskattningsår, i 
förekommande fall genom en överföring av förluster till en utomstående 
part eller genom att nämnda förluster kvittas mot vinster som uppkom-
mit i dotterbolaget under tidigare beskattningsår, och

29. NN C-28/17, EU:C:2018:526, se särskilt p. 53–54 där det uttryckligen framgår att förlusten blir slutlig på 
grund av reglerna i förlustlandet och att det då är oproportionerligt för det andra landet att inte medge avdrag.
30. RÅ 2009 ref. 14.
31. 35 a kap. 6 § 2 p. IL.
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•  det inte finns någon möjlighet att förlusterna i det utländska dotterbola-
get skulle kunna utnyttjas i dess hemviststat för framtida beskattningsår, 
vare sig av dotterbolaget självt eller av en utomstående part, vilket 
särskilt gäller vid en överlåtelse av dotterbolaget till den utomstående 
parten.

Kravet i Marks & Spencer på att förlusten ska vara slutlig har som syfte 
att förhindra att förlusten används två gånger, att motverka skatteun-
dandragande och att säkerställa fördelningen av beskattningsrätten mel-
lan medlemsstater.32 Om förlusten redan har använts eller kan komma 
att användas i förlustlandet i framtiden är det naturligtvis orimligt att 
ha möjlighet att genom gränsöverskridande förlustavdrag använda för-
lusten igen i moderbolagsstaten. Detta skulle ge upphov till double use 
of losses, vilket är vad kravet på slutlig förlust avser att förhindra.

Det beviskrav som uppställs i Holmen och Memira måste naturligtvis 
ses i ljuset av detta syfte, eftersom det är till Marks & Spencer, p. 55, 
andra strecksatsen, som EU-domstolen uttryckligen hänvisar.33

Det framgår av Holmen och Memira att beviskravet tar sikte på 
att moderbolaget ska visa ”att det saknar möjlighet att utnyttja dessa 
förluster genom att få till stånd – vilket bland annat kan ske genom en 
överlåtelse – att förlusterna utnyttjas av en utomstående part för framtida 
beskattningsår”.34 Om ingen överlåtelse av förlustbolaget har skett vid 
tidpunkten då moderbolaget yrkar gränsöverskridande koncernavdrag 
(vilket inte hade skett i varken Holmen eller Memira) är det självklart 
bara möjligheten att en sådan överlåtelse med bibehållna förluster sker i 
framtiden som är relevant att beakta. Det måste då bekräftas att denna 
möjlighet till överlåtelse med bibehålla förluster inte finns, eftersom 
det i annat fall inte kan uteslutas att förlusten kan användas två gånger 
– dels i moderbolaget och dels i den övertagande koncernen. Kan 
moderbolaget visa att det saknas en sådan möjlighet, exempelvis på 
basis av att reglerna i förlustlandet inte tillåter bibehållna förluster efter 
en överlåtelse (på samma sätt som i exempelvis beloppsspärren i 40 kap. 
15 § IL) och att en sådan möjlighet att utnyttja förlusterna efter en 
överlåtelse därmed inte finns, måste enligt min mening kravet på slutlig 
förlust anses uppfyllt – om det inte heller i övrigt finns någon möjlig-
het att utnyttja förlusterna i förlustlandet.

Har förlustbolaget likviderats när moderbolaget yrkar gränsöverskri-
dande förlustavdrag är det svårt att se hur någon sådan möjlighet till 
överlåtelse skulle kunna finnas. Bolaget finns då inte längre kvar och 

32. Marks & Spencer, p. 45–55.
33. Holmen p. 36.
34. Holmen p. 40.
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kan därmed inte avyttras. Enligt min mening kan det inte heller vara 
EU-domstolens avsikt med nämnda beviskrav att tvinga fram en avytt-
ring av förlustbolaget. Väljer moderbolaget att likvidera dotterbolaget, 
istället för att exempelvis avyttra förlustbolaget till en utomstående part 
i ett fall då förlustlandet hade medgett förlustavdrag för köparen om en 
sådan avyttring skett, kan detta, enligt min mening, ändå inte inne-
bära att möjligheten till gränsöverskridande förlustavdrag går förlorad. 
Någon sådan intention framgår inte av vad EU-domstolen anger i 
Holmen- eller Memira-målen. En sådan framtvingad avyttring skulle 
dessutom vara underlig i ljuset av att EU-domstolen då skulle främja 
oetisk och aggressiv skatteplanering i form av handel med underskotts-
bolag, något som EU uttryckligen har en önskan att motverka.35 Bolag 
som är tilltänkta för koncernavdrag har till råga på allt ofta upphört 
med sin verksamhet och sålt av alla sina tillgångar, vilket gör en sådan 
avyttring än mer aggressiv. Den enda rimliga tolkningen av EU-
domstolens beviskrav, som dessutom överensstämmer med vad EU-
domstolen faktiskt säger i Holmen och Memira samt tidigare rättspraxis, 
är att moderbolaget måste visa, vid tidpunkten då förlustavdrag yrkas, att 
det inte finns någon möjlighet att utnyttja förlusterna i förlustlandet i 
framtiden, varken av förlustbolaget självt eller av utomstående efter en 
avyttring. Har bolaget likviderats, och det visas att någon sådan möj-
lighet till avyttring av bolaget då inte finns, har beviskravet rimligen 
uppfyllts.

4.3 krAveT pÅ likviDATion i De SvenSkA reGlernA

På grund av hur HFD har valt att ställa sina frågor tycks EU-dom-
stolens kommentarer ta sikte på om förlusten är slutlig redan innan 
likvidationen avslutats, under likvidationsåret.36 Med tanke på slutsat-
sen i målen, att avdrag för förlusterna ska medges om bolaget visar att 
det inte finns möjlighet att använda förlusterna, varken av bolaget självt 
eller av utomstående efter överlåtelse, bör det således vara teoretiskt 
möjligt att yrka koncernavdrag redan innan avslutad likvidation. Detta 
väcker frågor kring huruvida kravet för koncernavdrag att förlustbola-
gets likvidation ska ha avslutats verkligen är proportionerligt.

I Sverige tolkades principen år 2009 av HFD i ett antal domar, som 
slog fast att ett svenskt moderbolag får göra avdrag för ett utländskt 
dotterbolags slutliga förluster det beskattningsår under vilket dotter-

35. Se exempelvis Council Directive (EU) 2018/822 concerning the requirement to report cross-border tax 
arrangements (DAC6) (25 June 2018), Hallmark B1 samt OECD’s rapport ”Corporate Loss Utilisation through 
Aggressive Tax Planning”, 12/08/2011.
36. Detta framgår av Holmen p. 34–37.
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bolagets likvidation har avslutats, eftersom det först då är säkerställt 
att förlusten är definitiv.37 Något faktiskt krav på likvidation har aldrig 
indikerats av EU-domstolen, vilket framgår av bl.a. Kommissionen mot 
Förenade Kungariket.38 Ur ett praktiskt perspektiv kan det emellertid 
vara av värde att ha ett sådant krav med tanke på de svårigheter som 
finns att avgöra om en förlust är definitiv. I praktiken är det sannolikt 
att en likvidation ofta krävs för att bekräfta att förlusterna är slutliga 
och det kan även vara bra att ha en sådan förhållningsregel för till-
lämpningen, men det kan ändå inte uteslutas att det även finns andra 
tillfällen då förlusten måste anses slutlig.

Det kan vidare konstateras att Memira ger ytterligare stöd för att 
gränsöverskridande förlustavdrag även ska vara möjligt vid fusion, 
vilket avgjordes enhälligt av Skatterättsnämnden och inte var föremål 
för prövning av EU-domstolen. Detta har även bekräftats tidigare i A 
målet.39 Även i detta avseende behöver de svenska reglerna uppdateras.

4.4 krAveT pÅ DirekT äGAnDe

EU-domstolen bekräftar i Holmen att det är oproportionerligt för en 
medlemsstat att som villkor för att få koncernavdrag ställa krav på 
direkt ägande när mellanliggande dotterbolag är i samma medlemsstat 
som förlustbolaget, vilket var situationen i Holmen-målet.40

De svenska reglerna måste således ändras. För att gränsöverskri-
dande koncernavdrag ska medges enligt nuvarande lydelse krävs det 
nämligen att det utländska dotterbolaget är direkt ägt av det svenska 
moderbolaget,41 samt att dotterbolaget varit direkt ägt under hela 
moder- och dotterbolagets beskattningsår till dess likvidationen 
avslutats.42 Detta gäller oavsett om bolaget är indirekt ägt via ett bolag 
i samma medlemsstat som förlustbolaget eller via ett annat land. Vid 
beräkningen av den avdragsgilla förlusten ska vidare bortses ifrån 
förluster som har uppkommit innan dotterbolaget blev direkt ägt, igen, 
oavsett om det varit indirekt ägt av ett bolag i samma medlemsstat.43 
Det är således tydligt att reglerna behöver uppdateras för att ta hänsyn 
till denna nya praxis.

EU-domstolen bekräftar däremot att det inte är oproportionerligt 
att ställa ett sådant krav på direkt ägande när mellanliggande dotter-

37. Se t.ex. RÅ 2009 ref. 13.
38. Kommissionen mot Förenade Kungariket C-172/13, EU:C:2015:50.
39. A, C-123/11, EU:C:2013:84.

40. Holmen, p. 32.
41. 35 a kap. 2 § IL.
42. 35 a kap. 5 § 2 p. IL.

43. 35 a kap. 8 § 2 st. IL.



456 Caroline Väljemark

svensk skattetidning 6–7.2019

bolag hör hemma i en tredje stat.44 I det fallet, menar EU-domstolen, 
kan det inte uteslutas att en koncern skulle kunna välja i vilken med-
lemsstat den vill utnyttja de slutliga förlusterna, det vill säga antingen i 
den medlemsstat där det yttersta moderbolaget hör hemma eller i den 
medlemsstat där det mellanliggande dotterbolaget eller de mellanlig-
gande dotterbolagen hör hemma.45 EU-domstolen anger att en sådan 
valmöjlighet skulle öppna upp för strategier för att optimera koncer-
nens skattebelastning. Dessa strategier skulle kunna undergräva den 
välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna 
och medföra att medlemsstaterna löper en risk för att förluster utnyttjas 
flera gånger.46 Det kan nämnas att denna befarade risk även var skälet 
till att regeringen valde att införa villkoret i den svenska lagstiftningen 
2010.47 Det man inte förutsåg då var emellertid att det inte var propor-
tionerligt att upprätthålla ett krav på direkt ägande när det mellanlig-
gande bolaget var i samma land som förlustbolaget.

Att EU-domstolen nu har bekräftat att gränsöverskridande för-
lustavdrag kan begränsas till direkt ägda dotterbolag när det ägs via 
mellanbolag i en tredje stat kan tyckas förvånande för många. I själv-
aste målet Marks & Spencer medgav EU-domstolen nämligen gräns-
överskridande förlustutjämning för förluster i indirekt ägda bolag, dvs. 
förluster i dotterbolag till dotterbolag till det engelska företaget Marks 
& Spencer Plc. EU-domstolen berörde inte uttryckligen förekomsten i 
detta mål av ett mellanliggande företag i andra länder mellan Marks & 
Spencer plc och förlustbolagen, men denna omständighet framgick av 
underliggande material och av generaladvokatens förslag till avgörande. 
Många ansåg därmed att Marks & Spencer utgjorde stöd för att avdrag 
ska medges även för förluster i indirekt ägda bolag generellt. Frågan var 
dock inte specifikt uppe för prövning i det målet.

Det kan därutöver nämnas att EU-domstolen har fastslagit, i mål 
som avser inhemsk förlustutjämning, att en begränsning med hänvis-
ning till att det finns mellanliggande bolag i andra länder är EU-stridig 
och kan inte rättfärdigas eller är i vart fall inte proportionerlig.48

Ett mindre ingripande sätt att hantera de risker som indirekt ägande 
eventuellt medför hade eventuellt kunnat vara att utsträcka principen 
om slutlig förlust även till mellanliggande bolag i andra länder. Ett 
sådant alternativ tog EU-domstolen emellertid inte upp i domen, kan-

44. Holmen, p. 29.
45. Holmen p. 27.
46. Holmen, p. 28.
47. Jfr prop. 2009/10:194 s. 22.

48. Se bl.a. SCA Group Holding C-39/13 – C-41/13, EU:C:2014:1758 och Papillon C-418/07, 
EU:C:2008:659.
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ske för att undvika ytterligare en komplexitet i ett redan svårtillämpligt 
regelverk.

5. AvSlUTAnDe orD
Det återstår nu att se hur HFD bedömer EU-domstolens domar i 
Holmen och Memira.

Att EU-domstolen återigen väljer att upprätthålla Marks & Spencer-
doktrinen är inte förvånande med tanke på dess tidigare praxis.49 I de 
aktuella målen går EU-domstolen således återigen emot en general-
advokat som gång på gång har uttryckt att Marks & Spencer bör överges 
helt.50 Det kan för övrigt på goda grunder spekuleras att Generaladvo-
kat Kokotts intention med förslag till avgörande i Holmen och Memira 
var att göra det omöjligt att tillämpa Marks & Spencer i praktiken och 
att hon såg sin chans att ta stöd av en utvidgad tolkning av principen 
om rättslig begränsning för att åstadkomma detta.51 Hon anger även till 
och med uttryckligen att det framstår som tveksamt att det över huvud 
taget kan finnas något sådant som förluster som rättsligt sett, men dock 
inte i praktiken, kan utnyttjas.52 EU-domstolen gick emellertid inte 
med på detta, även om den, i linje med vad som uttryckligen anges i 
Marks & Spencer, höll med generaladvokaten om att en förlust inte kan 
bli slutlig om det fortfarande är möjligt att utnyttja förlusterna genom 
överlåtelse.

En slutsats som kan dras från EU-domstolens domar i Holmen 
och Memira är således att Skatteverket och Skatterättsnämnden har 
tolkat principen om rättslig begränsning alltför brett. EU-domstolen 
tar avstånd från denna princip i förevarande mål genom att inte ens ta 
upp den överhuvud taget och bekräftar genom sin slutsats i målen att 
reglerna i förlustlandet, lika väl som omständigheterna i det specifika 
fallet, kan medföra (och i vilket fall inte förhindrar) att en förlust blir 

49. Se bl.a. A, C-123/11, EU:C:2013:84, Lidl Belgium C-414/06, EU:C:2008:278 Nordea Bank C-48/13, 
EU:C:2014:2087, Bevola, C-650/16, EU:C:2018:424, den 12 juni 2018 (jfr också EFTA domstolens dom i 
Yara, E-15/16, den 13 September 2017), även om vissa för några år sedan, innan flera av målen ovan, har speku-

lerat att doktrinen var på väg att överges ”Has the Case Law of the ECJ on Final Losses Reached the End of the 
Line?”, Professor Michael Lang, European Taxation, December 2014, s. 530–54.
50. Jfr generaladvokat Mengozzis förslag till avgörande i målet K C-322/11 och generaladvokat Kokotts förslag 

till avgörande i A Oy, samt i Kommissionen mot Förenade Kungariket C-172/13. I fotnot 6 till generaladvo-
katens förslag till avgörande i Holmen påminner hon även om att hon i tidigare förslag har gett uttryck för 
uppfattningen att ”rättsfiguren slutlig förlust är onödig”.
51. Se generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i Holmen, p. 49–56 – generaladvokatens slutsatser följdes 
inte av EU-domstolen.

52. Se generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i Holmen, p. 59 och 62.
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slutlig i den mening som avses i Marks & Spencer.53 Det finns följakt-
ligen inte fog att tillämpa principen om rättslig begränsning vidare än 
den situation som förelåg i K-målet, nämligen då det inte ens existerade 
en förlust enligt reglerna i förlustlandet. Någon sådan situation var inte 
för handen i Holmen eller Memira.

I övrigt bör domarna sammanfattningsvis ha en inverkan på svensk 
lagstiftning, främst genom att: (i) kravet på direkt ägande och begräns-
ningen av förlusten till perioden av direkt ägande i koncernavdrags-
reglerna54 måste begränsas till att inte gälla indirekt ägande via ett 
mellanliggande bolag i samma land som förlustbolaget; (ii) kravet på 
likvidation i koncernavdragsreglerna55 bör ses över; (iii) bestämmelsen 
i koncernavdragsreglerna om att en förlust inte är slutlig om skälet till 
att den inte kan utnyttjas av dotterbolaget är att det saknas en rättslig 
möjlighet till detta56 bör justeras; och (iv) gränsöverskridande förlustav-
drag måste utvidgas till att gälla även vid fusion.

Vad gäller kravet att moderbolaget måste bevisa att det saknar möj-
lighet att få till stånd att förlusterna utnyttjas av en utomstående part 
efter en överlåtelse följer detta, enligt min mening, redan av 5 § och 6 § 
punkt 1 IL, där det anges att en förutsättning för koncernavdrag är att 
förlusten är slutlig, vilket den är ”om den inte har kunnat utnyttjas och 
inte kan komma att utnyttjas av dotterföretaget eller någon annan i den 
stat där dotterföretaget hör hemma”. Siktet vid tolkningen av vad EU-
domstolen säger med avseende på detta krav måste naturligtvis, enligt 
min mening, i vilket fall vara inställt på tolkningen av den generella 
principen i Marks & Spencer, p. 55, liksom tidigare.

Kanske är det för tidigt att dra en lättnadens suck innan HFD har 
lämnat sin slutliga dom i målen, men enligt min tolkning av domarna 
är det klart att det fortfarande bör vara praktiskt möjligt att erhålla 
gränsöverskridande förlustavdrag.

Caroline Väljemark är partner och verksam som skattejurist och på KPMG.

53. Holmen, p. 43, Memira, p. 31.
54. 35 a kap. 2 §, 5 § 2 p., 8 § 2 st. IL.
55. 5 § 1 p. IL.
56. 6 § 2 p. IL.


