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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser 
mot skatteflykt i fråga om kupongskatt.  
 
1. Inledning 
 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslaget om att utdelning ska tas upp till 
beskattning om den lämnade utdelningen kan dras av som ränta i det utdelande företaget. 
Av de skäl som följer nedan avstyrker Advokatsamfundet dock förslaget att 
skatteflyktslagen ska tillämpas på kupongskatt samt att det ska vara möjligt att med stöd 
av skatteflyktslagen påföra kupongskatt under en tioårsperiod efter det att 
skattskyldigheten uppkom. 
 
2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen 
 
En första fråga är om kupongskattelagens utformning över huvud taget möjliggör 
tillämpning av skatteflyktslagen på kupongskatteområdet. Av 2 § samt 4 § första stycket 
kupongskattelagen följer att det är den utdelningsberättigade, vilket är den som är 
berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället, som är den skattskyldige 
enligt kupongskattelagen. Av skatteflyktslagen följer i sin tur att ett förfarande ska 
medföra en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige för att en rättshandling som ingår 
i förfarandet ska kunna bortses ifrån. I ett förfarande för att undvika kupongskatt är det 
dock inte den skattskyldige som får en skatteförmån. 
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Detta kan illustreras med en struktur där en begränsat skattskyldig fysisk person äger 
aktierna i ett bolag i en EU-stat, som i sin tur äger aktierna i ett svenskt bolag. Den 
skatteförmån som uppstår vid utdelning från det svenska bolaget är att den fysiska 
personen undviker svensk kupongskatt. Det mellanliggande bolaget, dvs. det bolag som är 
skattskyldigt för kupongskatt, får dock ingen skatteförmån. Det är därför tveksamt om 
skatteflyktslagen över huvud taget kan tillämpas på kupongskatteområdet. Om 
skatteflyktslagen skulle anses vara tillämplig är det i sin tur oklart vem som kan anses 
vara skattskyldig för kupongskatt vid tillämpning av skatteflyktslagen (den som har fått 
skatteförmånen, dvs. den fysiska personen, eller den utdelningsberättigade). 
 
Vidare måste en förutsättning för att införa en generell missbruksregel vara att det i rimlig 
grad är möjligt att förutse vilka förfaranden som kan komma att träffas av regeln. 
Förslaget uppfyller inte detta krav. Grundläggande krav på förutsebarhet och rättssäkerhet 
för den skattskyldige är således inte uppfyllda. För att illustrera denna oförutsebarhet 
återfinns nedan enkla exempel på tre situationer som kommer att bli svårbedömda om 
förslaget antas.  
 
Exempel 1 

 
Ett bolag etablerat på Caymanöarna, som inte uppfyller kraven för att utgöra ett utländskt 
bolag och därmed inte heller uppfyller kraven i 4 § punkt 6 kupongskattelagen, avser att 
förvärva ett svenskt aktiebolag. I stället för att själv förvärva det svenska bolaget väljer 
Caymanbolaget att genomföra förvärvet genom ett dotterbolag etablerat i Luxemburg. 
Luxemburgbolaget är ett holdingbolag och i detta bolag har samtliga koncernens innehav i 
dotterbolag i Europa samlats. Bolaget har etablerats av både skatte- och affärsmässiga skäl 
(t.ex. för att underlätta finansiering samt administration och förvaltning av dotterbolagen). 
Etableringen i Luxemburg uppfyller även kraven för en genuin etablering i enlighet med 
Cadbury Schweppes-doktrinen.  
 
Liknande typ av holdingbolagsstrukturer är mycket vanliga och att kunna få trygghet 
avseende den skatterättsliga bedömningen i denna typ av frågor är direkt nödvändigt innan 
ett utländskt bolag väljer att genomföra ett förvärv av ett svenskt bolag. Om förslaget 
genomförs, kommer det dock bli svårt att rimligen förutse om skatteflyktslagen skulle 
kunna tillämpas på en utdelning från det svenska bolaget till Luxemburgbolaget.  
 
Initialt kan man fråga sig om skatteflyktslagen över huvud taget kan tillämpas på denna 
typ av förfarande med anledning av kupongskattelagens utformning (i detta fall är det 
Caymanbolaget som får en skatteförmån, men det är Luxemburgbolaget som är den 
skattskyldige). Även om man skulle komma fram till att kupongskattelagens utformning 
inte förhindrar tillämpning av skatteflyktslagen, behöver också en vägning mellan skatte- 
och affärsmässiga skäl (där problematiken kring tolkningen av ränteavdragsbegränsnings-
reglerna visar hur svår denna bedömning är) samt en bedömning av om förfarandet strider 
mot lagstiftningens syfte, göras för att avgöra om skatteflyktslagen är tillämplig. Utfallet 
av dessa bedömningar kan inte rimligen förutses. Man kan även fråga sig om det gör 
någon skillnad om Luxemburgbolaget, i stället för att vara ett redan etablerat 
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holdingbolag, etablerats för det aktuella förvärvet och förvärvet av det svenska 
aktiebolaget således är det första förvärvet som bolaget gör.  
 
Avslutningsvis behöver man, även om skatteflyktslagen anses vara tillämplig på 
förfarandet, analysera om detta är förenligt med etableringsfriheten. Då nationella CFC-
regler enligt Cadbury Schweppes-målet anses strida mot etableringsfriheten om 
etableringen är genuin, har Advokatsamfundet svårt att se att en nationell skatteflyktsregel 
inte skulle anses strida mot etableringsfriheten om den etablering inom EU som enligt 
skatteflyktslagen ska bortses ifrån är genuin.1  
 
I sammanhanget kan man även fråga sig vad som händer om Caymanbolaget säljer 
aktierna i Luxemburgbolaget till en extern köpare och det svenska bolaget sedan lämnar 
en utdelning till Luxemburgbolaget. I så fall behöver även bedömas om köparen kan anses 
ha medverkat i förfarandet på så sätt som krävs för att skatteflyktslagen ska vara 
tillämplig. Inte heller utfallet av denna bedömning kan rimligen förutses.  
 
Exempel 2 

 
En fysisk person bosatt i Frankrike väljer att etablera ett bolag på Cypern, som har som 
ändamål att investera i olika bolag. Även detta bolag etableras dels av skatteskäl och dels 
av kommersiella skäl. Bolaget väljer bland annat att investera i ett svenskt aktiebolag. Om 
förslaget genomförs skulle en utdelning som lämnas från det svenska bolaget till 
Cypernbolaget behöva prövas mot skatteflyktslagen. Hur denna prövning skulle falla ut 
går inte rimligen att förutse och de bedömningssvårigheter som tas upp i exempel 1 gör 
sig gällande även här.  
 
Av förslaget följer inte heller vad utfallet skulle bli om skatteflyktslagen anses vara 
tillämplig. Om Sverige väljer att bortse från Cypernbolaget och påföra kupongskatt som 
om utdelningen hade lämnats direkt till den fysiska personen, väcks även frågan om 
skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike då kan användas för att sätta ned svensk 
källskatt. Advokatsamfundet antar att så är fallet, men då frågan inte berörts i förslaget går 
inte utfallet att förutse.  
 
Exempel 3 

 
En utländsk bank innehar marknadsnoterade aktier i ett svenskt bolag. För att undvika 
källskatt på utdelning väljer banken att sälja sina aktier på marknaden inför ett 
utdelningstillfälle för att sedan köpa tillbaka aktierna efter utdelningstillfället. Inte heller 

                                                
1 De ändringar i moder-/dotterbolagsdirektivet som ska implementeras kräver endast att förmåner enligt 
direktivet inte ska medges för det fall att ett arrangemang inte är genuint. Då skatteflyktslagen inte speglar 
direktivets bestämmelse, kan Sverige dock komma att vägra förmåner i en rad andra fall också. 
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utfallet av detta mycket enkla förfarande kan förutses vid en prövning mot 
skatteflyktslagen.2 
 
Som framgår av ovanstående, kan det inte förutses vilka förfaranden som kan komma att 
träffas av förslaget. Ytterligare frågor som förslaget medför är hur de föreslagna reglerna 
förhåller sig till de skatteavtal som Sverige ingått. Av praxis från Högsta 
förvaltningsdomstolen följer att skatteavtal i allmänhet ska tillämpas oberoende av 
innehållet i senare tillkommen nationell lagstiftning.3 I senare praxis har Högsta 
förvaltningsdomstolen dock, obiter dictum, uttalat att utformningen av skatteflyktslagen 
inte förhindrar att den tillämpas även på skatteavtal.4 Mot bakgrund av att frågan inte kom 
att prövas, och rättsläget således fortfarande är oklart, anser Advokatsamfundet att denna 
fråga skulle ha berörts i förslaget.  
 
En ytterligare fråga som inte berörs i förslaget är hur reglerna ska tillämpas på förfaranden 
som etablerats innan ikraftträdandedagen. Den rättshandling som ”medför en 
skatteförmån” och som ska bortses ifrån enligt skatteflyktslagen kan knappast vara 
lämnande av utdelning, utan det måste i stället vara etableringen av strukturen. Om 
skatteflyktslagen skulle anses tillämplig på exempel 1 och 2 ovan, skulle det således vara 
etableringen av Luxemburgbolaget respektive Cypernbolaget, som det ska bortses ifrån. 
Om dessa etableringar är gjorda innan de föreslagna reglerna träder i kraft antar 
Advokatsamfundet att skatteflyktslagen dock inte kan tillämpas på utdelningar från 
Sverige, även om de lämnas efter reglernas ikraftträdande, då en sådan tillämpning skulle 
strida mot det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet. Med tanke på att liknande frågor om 
retroaktiv tillämpning av skatteflyktslagen blev aktuell vid återinförandet av lagen år 
1995, se RÅ 2007 ref. 84, anser Advokatsamfundet dock att även denna fråga, för att 
undvika framtida processer, måste behandlas inom ramen för förslaget.  
 
Sammanfattningsvis anser Advokatsamfundet att promemorian utgör en otillräcklig grund 
för att införa skatteflyktslagen på kupongskatteområdet, då förslaget medför ett stort antal 
olösta frågor och då det inte heller finns någon utredning angående behovet att införa 
generella skatteflyktsregler, som går utöver de minimiregler som följer av direktivet.5 
Dessa olösta frågor rör bland annat om kupongskattelagens utformning möjliggör 
tillämpning av skatteflyktslagen, bristen på förutsebarhet för den skattskyldige6 samt 
förslagets förenlighet med EU-rätten, skatteavtal och retroaktivitetsförbudet.  

                                                
2 Avseende denna fråga noterar Advokatsamfundet dock att kupongskattelagsutredningen särskilt noterat att den 
här typen av transaktioner ej bör utgöra otillåtna skatteundandraganden, se SOU 1999:79 s. 173. 
3 RÅ 2012 ref. 112. 
4 HFD 2012 ref. 20. 
5 Advokatsamfundet noterar särskilt att man i kuponskatteutredningen konstaterade att det inte finns tillräckligt 
med underlag beträffande förekomsten av kringgåendeförfaranden för att rekommendera införandet av 
skatteflyktslagen på kupongskatteområdet (SOU 1999:79 s. 178). 
6 Advokatsamfundet anser inte att det faktum att det kan bli möjligt att ansöka om förhandsbesked avseende 
kupongskatt, på så sätt som följer av förhandsbeskedsutredningens förslag i SOU 2014:62, är tillräckligt för att 
motverka den rättsosäkerhet som förslaget medför för den skattskyldige. Detta mot bakgrund av den relativt 
långa tid som det tar att få ett förhandsbesked samt att det, utifrån erfarenhet, kan vara svårt att i ett enskilt fall få 
ett förhandsbesked om skatteflyktslagens tillämplighet. 
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Advokatsamfundet anser att det i stället bör utredas närmare om direktivets 
missbruksregel inte kan anses redan vara implementerad genom den s.k. bulvanregeln. 
Denna fråga berörs mycket kort i promemorian. Som skäl för att bulvanregeln inte ska 
anses tillräcklig, nämns att bulvanregeln endast avser en specifik situation och att det är 
bulvanen som blir skattskyldig och inte moderbolaget som ”rätteligen” skulle ha tagit 
emot utdelningen. Angående det förstnämnda skälet är det svårt att identifiera någon 
annan kringgåendesituation än att någon håller aktier åt den ”rätta” ägaren vid 
utdelningstillfället. Angående det andra skälet följer av direktivet endast att 
medlemsstaterna inte ska bevilja förmånerna enligt detta direktiv vid icke-genuina 
arrangemang. Genom att bulvanregeln tillämpas, medges inte den förmån som följer av 
direktivet, befrielse från kupongskatt, även om det är bulvanen i stället för moderbolaget 
som blir beskattat. Således anser Advokatsamfundet att de skäl som framförts, för att 
bulvanregeln inte är tillräcklig för att implementera direktivet, inte är övertygande.  
 
3. Möjligheten att i efterhand påföra kupongskatt 
 
I förslaget föreslås att skatteflyktslagen på kupongskatteområdet ska kunna tillämpas i 
10 år från den dag då skattskyldigheten för utdelningen uppkom. Advokatsamfundet har 
förståelse för att tidfristen avseende möjligheten att i efterhand påföra kupongskatt bör 
vara lika lång inom det ordinarie förfarandet som skatteflyktsförfarandet. Med tanke på 
den osäkerhet som införandet av skatteflyktslagen skulle medföra, är Advokatsamfundet 
dock kritiskt till att man inte inom ramen för förslaget även ser över möjligheten att påföra 
kupongskatt i efterhand. Advokatsamfundet kan inte se någon rimlig förklaring till varför 
tidsfristen inom kupongskatteområdet ska skilja sig från de tidsfrister som finns avseende 
inkomstskatt. Enligt samfundets mening är det även tveksamt om det är förenligt med EU-
rätten att ha längre frister i förhållande till gränsöverskridande utdelningar jämfört med 
utdelningar till svenska bolag.  
 
Advokatsamfundet föreslår därför att tidsfristen för att i efterhand påföra kupongskatt 
anpassas till de tidsfrister som följer av skatteförfarandelagen. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Anne Ramberg 


