
    Stockholm den 13 april 2015 
R-2015/0367 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till Finansdepartementet 
 
Fi2015/1141 
 
 
 
 
 
 
 
Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 februari 2015 beretts tillfälle att avge 
yttrande över departementspromemorian Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid 
ombildningar av företag.  
 
Enligt nuvarande regler gäller inte reglerna om rätt till fiktiv avräkning för transaktioner 
innefattande fasta driftställen som är belägna utanför EU. Av praxis, RÅ 2010 ref. 92, 
följer att den reglering som finns i inkomstskattelagen (IL) avseende fiktiv avräkning i 
samband med fasta driftställen inte är förenlig med Sveriges åtaganden enligt EES-avtalet. 
 
Rättsfallet avsåg genomförande av en omstrukturering där ett helägt svenskt dotterbolag 
skulle fusioneras med det tyska moderbolaget. Verksamheten i det svenska bolaget skulle 
därmed omvandlas till en filial till det tyska moderbolaget. Det svenska bolaget bedrev i 
sin tur verksamhet genom filialer i Danmark och Norge. Genom omstruktureringen skulle 
dessa filialer bli filialer till det tyska moderbolaget och det svenska bolagets skatt-
skyldighet för näringsverksamhet i Danmark och Norge skulle upphöra. 
 
Skatterättsnämnden (SRN) - vars beslut Högsta förvaltningsdomstolen fastställde - 
konstaterade inledningsvis att den del av näringsverksamhet i bolaget som var hänförlig 
till den svenska verksamheten omfattades av bestämmelserna om kvalificerade fusioner i 
37 kap. IL. Det gällde dock inte den del av verksamheten som var hänförlig till den 
danska filialen. Bolaget skulle dock medges avräkning för den inkomstskatt som på grund 
av fusionen skulle ha tagits ut i Danmark om fusionsdirektivets regler inte hade införts 
(37 kap. 30 § IL, s.k. fiktiv avräkning). 
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SRN konstaterade vidare att bolaget skulle uttagsbeskattas vid överlåtelsen av tillgångarna 
i den norska filialen när den övergick från att vara filial till det svenska bolaget till att vara 
filial till det tyska moderbolaget. Reglerna om fiktiv avräkning var inte tillämpliga; de 
gäller endast när det fasta driftstället finns i en stat som är medlem i EU.  
 
SRN konstaterade dock att det av praxis från EU-domstolen framgår att en bedömning av 
om en nationell bestämmelse strider mot EES-avtalet för EU:s medlemsstater ska göras på 
samma sätt som en prövning mot EUF-fördraget. Eftersom den planerade fusionen skulle 
leda till att bolaget skulle uttagsbeskattas för den verksamhet som bedrevs i Norge skulle 
bolag som bedriver verksamhet i EES-stat missgynnas i jämförelse med bolag som bedrev 
verksamhet i Sverige eller uppdelat på Sverige och annan EU-stat.  
 
Uttagsbeskattning som inte är förenlig med avräkning skulle därmed enligt SRN:s mening 
utgöra en inskränkning i rätten till fri etablering. Det faktum att det svenska bolaget 
genom fusionen inte längre skulle vara skattskyldigt för verksamheten i den norska 
filialen skulle därmed inte leda till uttagsbeskattning. 
 
Konsekvenserna i detta fall är att bolaget medges avräkning för den skatt som Danmark 
skulle ha tagit ut på grund av fusionen om fusionsdirektivet inte hade införts. Någon 
svensk uttagsbeskattning av den del av verksamheten som bedrevs i Norge blir det inte 
fråga om. Beroende på med vilket belopp avräkning medges för den fiktiva danska 
skatten, kan överlåtelsen av verksamhet i Norge innebära en fördelaktigare svensk 
beskattning. 
 
De i promemorian föreslagna regeländringarna innebär att reglerna om fiktiv avräkning 
utökas så att de kan tillämpas även på transaktioner där tillgångar eller förpliktelser finns i 
eller förs över till ett land inom EES, som inte är medlem i EU. Detta medför att fler 
transaktioner kan beskattas i Sverige, men med rätt till fiktiv avräkning. 
 
Genom den föreslagna ändringen blir regelverket förenligt med EES-avtalet. Förslaget 
innebär att fiktiv avräkning möjliggörs även i förhållande till EES-länder utanför EU. 
Detta ökar tydligheten och förutsebarheten i beskattningen för företag som genomför 
sådana transaktioner.  
 
Mot bakgrund av ovanstående har Advokatsamfundet ingen erinran mot förslagen i 
promemorian.  
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