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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skatteplanering är något som länge har uppmärksammats. Ett av de mer 

uppmärksammade fallen var exempelvis Panamadokumenten där användandet av 

offshorebolag för skatteplanering blev omtalat i media. Ett annat fall av 

skatteplanering som uppmärksammats är så kallade ”räntesnurror”. Upplägget 

går ut på att företag inom en koncern nyttjar den svenska ovillkorliga 

avdragsrätten för att förflytta kapital mellan bolagen. Ränteavdrag får göras i 

bolaget i Sverige för en ej marknadsmässig ränta medan bolaget med 

ränteinkomsten beskattas mycket lågt eller inte alls.  

 

I svensk lagstiftning finns en ovillkorlig rätt för bolag att dra av ränteutgifter 

enligt 16 kap. 1 § IL. Anledningen till denna möjlighet har varit att regeringen 

försökt skapa ett gynnsamt företagsklimat i Sverige.1 Även andra skäl ligger till 

grund för den generösa rätten att dra av ränteutgifter. Ett av dessa skäl är 

svårigheten för lagstiftaren att särskilja vilka av företagets ränteutgifter som är 

kopplade till lån som är företagsmässigt motiverade och inte. Ett annat skäl är att 

skapa mer gynnsamma förutsättningar för företag att genom lån kunna finansiera 

sin verksamhet. Ett system som används i andra länder vid ränteavdrag är så 

kallade ”tracing rules”. Reglerna går ut på att genom att fastslå vad lånen använts 

till, fastställa om det är ett giltigt verksamhetsområde för att få göra ränteavdrag 

eller inte.2 Den här metoden har dock inte använts i Sverige. 

 

Skatteverket påtalade skatteplaneringen som uppstått till följd av 16 kap. 1 § IL i 

en promemoria år 2008. De kom fram till att det var ett skattebortfall på 

7 miljarder årligen på grund av den här typen av skatteplanering, som skett 

genom den stora internationaliseringen och att etableringar utanför Sverige börjat 

                                                        
1 Dir. 2011:1, s. 1. 
2 Dahlberg 2014, s. 213. 
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ske. 3  Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit i RÅ 2007 ref. 84 och 

RÅ 2007 ref. 85 (”Industrivärden-domarna”) att skatteflyktslagen inte är 

tillämplig på den här typen av skatteplanering.  Att skatteflyktslagen inte var 

applicerbar på den här typen av skatteupplägg, så kallade ”räntesnurror”, ledde 

till att ett nytt lagförslag påbörjades. Lagen med innehållet av ränteavdrags-

begränsningar trädde i kraft 1 januari 2009, endast fem paragrafer lång i IL. 

Reglerna prövades av Högsta förvaltningsdomstolen som i sin analys ansåg att 

reglerna inte stred mot de fyra friheterna.4  Ränteavdragsbegränsningarna om-

arbetades och stramades åt ännu mer genom ett lagförslag som trädde i kraft 1 

januari 2013. Reglerna gjorde det svårare att få dra av ränteutgifter.5 Det är de 

här ränteavdragsreglerna som är gällande idag. 

 

Finansdepartementet har i juni 2017 utgivit en promemoria med förslag om hur 

ränteavdragsbegränsningarna ska omarbetas. Anledningen till detta är i första 

hand för att följa det så kallade skatteflyktsdirektivet6 som ska implementeras 

senast 31 december 2018. I Finansdepartementets promemoria framförs ett flertal 

förslag om hur skatteflyktsdirektivet ska inkorporeras i svensk lag. 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda regeringens förslag till ränteavdrags-

begränsningsregler och deras förenlighet med EU-rätten. Uppsatsens utgångs-

punkt är Finansdepartementets promemoria gällande dess förslag till en generell 

och riktad reglering. För att bedöma förslagets förenlighet med EU-rätten 

kommer skatteflyktsdirektivet utredas samt en förenlighetsprövning gentemot 

etableringsfriheten att ske. BEPS användas vid bedömningen gällande 

utformning och syfte av regleringen. Nationell lagstiftning diskuteras till viss del 

då förslagets riktade regler bygger på den nuvarande i 24 kap. IL. 

                                                        
3 Skatteverkets promemoria av den 23 juni 2008, s. 6, Dahlberg 2014, s. 214. 
4 HFD 2011 ref. 90 I-V. 
5 Dahlberg 2014, s. 214. 
6 Rådets direktiv (EU) 2016/1164. 



 11 

1.3 Avgränsning  

I Finansdepartementets promemoria framförs två alternativ till en generell regel 

och en riktad reglering. Det är dessa förslag som kommer utredas i uppsatsen. I 

Finansdepartementets promemoria diskuteras även andra förslag, dessa kommer 

inte behandlas inom ramen av det här arbetet. Anledningen är att det inte faller in 

under uppsatsens syfte och diskussionen kan ske utan att dessa delar i 

promemorian utreds. Nuvarande samt tidigare reglering framförs kort då den 

riktade regleringen i förslaget till stor del bygger på den. Det är för att tydligare 

visa skillnaderna som föreslås införas och på så sätt påvisa om kritik gällande 

nuvarande lagstiftning är aktuell även på förslaget. 

 

Vid bedömningen gällande förenligheten med EU-rätten sker analysen endast 

utifrån etableringsfriheten. Valet blir etableringsfriheten eftersom den nuvarande 

regleringen är kritiserad utifrån den samt att det är räntor mellan företag som har 

valt att etablera sig utanför Sverige som till största del träffas av regleringen. 

Denna diskussion kommer endast ske gällande de riktade reglerna eftersom de 

generella reglerna följer skatteflyktsdirektivet och därmed är förenliga med EU-

rätten.  

 

 

1.4 Metod och material 

Utredningen i arbetet följer en rättsdogmatisk metod. 7  Rättskällorna bedöms 

enligt den traditionella rättskällehierarkin. Analysen av Finansdepartementets 

promemoria kommer ske genom användandet av doktrin, lagtext, förarbeten och 

praxis.  

 

Vid beskrivandet av nuvarande samt tidigare reglering används lagtext och 

förarbeten för att förklara syfte och tillämpning. Finansdepartementets 

promemoria är utgångspunkten vid beskrivningen av förslaget, men även 

                                                        
7 Korling & Zamboni, s. 21. 
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remissvar används för att belysa problem de ansett finns med förslaget. Under 

analysen av förslaget kommer utöver Finansdepartementets promemoria, den 

nuvarande regleringens förarbeten samt vad som är omskrivet om den i doktrin 

att användas. Den nuvarande regleringen behövs i analysen av den föreslagna 

riktade regleringen då förslaget till stor del bygger på den nuvarande och dess 

problem och kritik kan bli aktuella även här. 

 

Propositionerna har ett stort rättskällevärde. Dock är det viktigt att tänka på att 

dessa speglar ett perspektiv gällande effektiv beskattning. Samma gäller 

promemoriorna av Skatteverket. Det kan därför vara viktigt att ifrågasätta 

källorna utifrån situationen så att även ett attraktivt företagsklimat ska finnas. 

Därför kommer det ske en väldigt ytlig granskning på hur andra länder valt att 

införa dessa regleringar utifrån direktivet. Skälet är för att Sverige valt att lägga 

sig på en väldigt låg nivå i jämförelse med andra länder.  

 

Vid bedömningen av valen i lagförslaget kommer remissvaren utredas. De 

remissinstanser som valts är: Skatteverket, Juridiska fakulteten vid Uppsala 

universitet, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Föreningen Svenskt 

Näringsliv, Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Stockholm, Svenska 

Bankföreningen samt Sveriges Advokatsamfund. Valet av dessa remissinstanser 

är för att få en bredd från olika verksamheter och olika infallsvinklar på 

lagförslaget.  

 

Skatteflyktsdirektivet och OECD:s riktlinjer används i diskussionen kring varför 

förslaget utformats som det gjort. Skälet till detta är att dessa dokument använts 

som utgångspunkt för förslaget. Därför är det intressant att behandla de för att 

kunna argumentera varför förslaget skiljer sig från dessa men även varför det 

följer dem.  

 

I bedömningen av den riktade regelns förenlighet med EU-rätten kommer den 

vägledning som EU-domstolen ställt upp i sin praxis användas till största del. 
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Dessa avgöranden värderas högre än nationell rätt med stöd av EU-rättens 

företräde.   

 

Direktivet får ett högt rättskällevärde med principen om direkt effekt som grund. 

Direktiv som utgör sekundärrättslig lagstiftning kan uppfylla kraven för direkt 

effekt. Principen ger en enskild möjlighet att åberopa bestämmelserna i direktivet 

i en nationell domstol eller mot myndighet även om den inte implementerats i 

nationell rätt. Direkt effekt fastställdes i målet Van Gend en Loos8 där domstolen 

uttalade att EU-rätten även skapar rättigheter till privatpersoner och inte bara 

skyldigheter för medlemsländer. Ett direktivs bestämmelse måste vara 

ovillkorlig, tillräckligt tydlig och precis samt inte vara införlivat i tid för att 

åberopande av direkt effekt ska kunna göras.9 Det finns både en horisontell direkt 

effekt samt vertikal direkt effekt. Horisontell direkt effekt är mellan enskilda, 

medan vertikal direkt effekt är mellan en enskild och staten. När det gäller 

skatteflyktsdirektivet är det viktigt att veta att det är ett minimidirektiv. Med 

minimidirektiv menas att bestämmelserna i direktivet är en lägsta nivå, en 

hårdare lagstiftning får därför införas utan att den bryter mot 

direktivsbestämmelserna. Eftersom det är ett minimidirektiv innehåller 

skatteflyktsdirektivet bestämmelser som till största del är frivilliga. Den 

bestämmelse som inte är frivillig i artikel 4 är att 30 procent av EBITDA ska vara 

avdragsgillt. I Finansdepartementets förslag har EBIT valts som metod i det ena 

alternativet vilket är förenligt med direktivet enligt dess sjätte punkt i preambeln. 

Däremot har beloppet satts till 35 procent av EBIT vilket överstiger den 

föreslagna miniminivån i direktivet. Eftersom nivån är högre så är förslaget inte 

inom miniminivån i direktivet. I sjätte punkten i preambeln framkommer dock att 

avdragsunderlaget enligt EBIT ska beräknas på ett likvärdigt sätt som EBITDA. 

Eftersom EBIT generellt är lägre än EBITDA kan det argumenteras för att en 

ökning på fem procent fortfarande kan anses vara inom miniminivån i direktivet. 

Om det inte anses vara förenligt med direktivet är sannolikheten liten att ett 

                                                        
8 Mål 26/62 Van Gend en Loos. 
9 Mål 41/74 Yvonne van Duyn mot Home Office. 
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företag använder sin rätt att åberopa direkt effekt för att få göra ett mindre avdrag 

endast för att beloppet inte överensstämmer med direktivet.  

 

 

1.5 Disposition 

Avsnitt 2  Det andra avsnittet i arbetet innehåller en kortare bakgrund 

kring lagstiftningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna 

samt nuvarande och tidigare lagstiftning presenteras. En 

illustration samt förklaring av hur skatteplanering genom en 

räntesnurra sker framförs. Avsnittet belyser hur 

utvecklingen kring lagstiftningen i stora drag skett och hur 

lagstiftningen på området ser ut idag för att kunna jämföra 

med förslaget som framförts i Finansdepartementets 

promemoria.  

 

Avsnitt 3  Det tredje avsnittet i uppsatsen utreder två av de 

internationella åtagandena som Sverige har gällande 

skatteflykt. Det första som utreds är skatteflyktsdirektivet. I 

undersökningen av direktivet sker en genomgång av 

huvudregeln, syftet med direktivet och de undantag som är 

frivilliga att implementera för medlemsstaterna. Det andra 

internationella åtagandet som utreds är det gentemot OECD, 

och åtgärd 4 i BEPS. Genomgången av åtgärd 4 i BEPS 

innehåller huvudregeln, syftet med åtgärdspunkten och 

undantag som föreslås.  

 

Avsnitt 4 I det fjärde avsnittet utreds Finansdepartementets 

promemoria. En genomgång av förslagen till en generell 

regel, huvudförslaget och alternativförslaget, utreds. Den 

riktade regleringen framförs och följs av de undantag som 

föreslås införas. Förslaget att införa en räntedefinition 
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beskrivs även. Efter en genomgång av förslaget följer en 

diskussion gällande valet av regler som föreslås införas samt 

de undantag som inte föreslagits att införas. 

 

Avsnitt 5 I avsnitt fem sker en prövning av förslagets riktade 

reglerings förenlighet med etableringsfriheten. I avsnittet 

görs en prövning av förslaget till en riktad reglering utifrån 

metoden som ställts upp i EU-domstolens praxis.  

   

Avsnitt 6 Det sjätte och avslutande avsnittet består av en 

sammanfattning och besvarande av frågeställningar som 

utretts i arbetet. 

 

  



 16 

2 Ränteavdragsbegränsningar 

2.1 Bakgrund 

År 2008 uppmärksammade Skatteverket i en promemoria en ny typ av 

skatteplanering, det som uppmärksammades var så kallade räntesnurror. 

Skatteplaneringen fungerade så att företag gjorde ränteavdrag i Sverige medan 

intäkterna beskattades lågt eller inte alls i en annan skattejurisdiktion. Den här 

typen av skatteplanering undgick beskattning och ledde till att stora delar av 

skatteunderlaget försvann från Sverige. Ett exempel på hur dessa räntesnurror 

byggs upp och fungerar illustreras i figuren nedanför: 

 

 

Högskatteland 

 

 

                                                                                Ränta 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Lån      

Lågskatteland  

 

 

 

Figur 1: Räntesnurra 

 

Scenariot som beskrivits i figur 1 ser ut som en vanlig transaktion mellan 

företagen. Den stora skillnaden är att bolaget som ställer ut ett lån väljer en ränta 

som inte är marknadsmässig för att kunna förflytta pengar mellan bolagen. 

Bolaget i högskattelandet får göra avdrag för sina ränteutgifter, vilket var väldigt 

förmånligt i Sverige. Medan bolaget i lågskattelandet betalar en väldigt låg skatt 

eller ingen alls för ränteintäkten. Det var upptäckten av den här skatteplaneringen 

som startade en lagstiftningsprocess som trädde i kraft år 2009. 

MB/DB 

MB/DB 
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2.2 2009 års reglering i IL 

Efter Skatteverkets kartläggning ansåg regeringen att området behövde 

lagstiftning för att undvika en ytterligare urholkning av skattebasen, eftersom att 

fler skulle inse att den här möjligheten av skatteplanering fanns.10  Ränteavdrags-

begränsningarna infördes i 24 kap. 10 a - 10 e §§ IL och inskränkte den 

ovillkorliga rätten att få göra avdrag för ränteutgifter i 16 kap. 1 § IL. Den första 

paragrafen 24 kap. 10 a § IL fastställer vad en intressegemenskap är vilket är 

centralt eftersom ränteavdragsbegränsningarna endast träffar dessa företag. 

Definitionen av intressegemenskap är: 

 

1. ett av företagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat 

sätt har ett väsentligt inflytande i det andra företaget, eller 

2. företagen står under i huvudsak gemensam ledning. 

 

I propositionen omnämns att även kommun eller landsting kan vara ägare till ett 

företag i en intressegemenskap.11 

 

Första huvudregeln beskrivs i 24 kap. 10 b § IL. Huvudregeln innehåller två 

förutsättningar som behöver uppfyllas för att paragrafen ska bli tillämplig. Den 

första är att ränteavdrag inte får göras för ett företag som befinner sig i en 

intressegemenskap. För det andra ska skulden avse ett förvärv av en delägarrätt i 

intressegemenskapen.  

 

Andra huvudregeln följer i 24 kap. 10 c § IL. Paragrafen reglerar så kallade back-

to-back lån. Ett back-to-back lån är när ett företag i en intressegemenskap lånar 

ut pengar till en extern långivare och får en fordran. Den externa långivaren lånar 

sedan ut pengar till ett företag i intressegemenskapen. 12  Skillnaden med den 

första huvudregeln är att den även träffar lån till företag som inte finns i 

intressegemenskapen. 

                                                        
10 Prop. 2008/09:65, s. 43f. 
11 A.prop. s. 46. 
12 Fi2017/02752/S1, s. 166. 
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Första kompletteringsregel finns i 24 kap. 10 d § IL. Kompletteringsregeln är 

ansluten till den första huvudregeln. Bestämmelsen lyder så att ränteutgifter får 

dras av även om de omfattas av 24 kap. 10 b § IL om ett av två rekvisit är 

uppfyllda. Det första rekvisitet i bestämmelsen är att ränteinkomsten som 

motsvarar utgiften blir beskattat med minst 10 procent. Regeln benämns även 

som ”tioprocentsregeln”. Det andra rekvisitet som kan göra att kompletterings-

regeln blir tillämplig är om både skulden för ränteutgiften samt förvärvet av 

delägarrätten är affärsmässigt motiverat. Det andra scenariot kallas för ”ventilen” 

och ska enligt förarbetena endast vara till för vissa undantagsfall.13 

 

Andra kompletteringsregeln är ansluten till den andra huvudregeln och finns i 

24 kap. 10 e § IL. Precis som den första kompletteringsregeln skapar den andra 

en möjlighet för ränteavdrag trots att det faller in under huvudregeln. Den andra 

kompletteringsregeln ställer upp två olika möjligheter när ränteutgiften ändå får 

dras av.14 Den första egenskapen som gör kompletteringsregeln tillämplig är när 

den aktuella inkomsten beskattas med minst 10 procent. Den andra är om 

skulden kan anses vara affärsmässigt motiverat.  

 

 

2.3 2013 års reglering i IL 

De nya mer inskränkta ränteavdragsbegränsningarna införde år 2013 i IL. 

Paragraferna återfinns i 24 kap. 10 a - 10 e §§ IL. De väsentliga rekvisiten 

intressegemenskap och företag i 24 kap. 10 a § IL är desamma förutom en 

förändring. Förändringen är att en intressegemenskap kan föreligga om ett 

företag har ett väsentligt inflytande. Ett förtydligande av detta ges av regeringen i 

propositionen, en ägarandel strax under 50 procent kan beaktas som ett väsentligt 

inflytande. Väsentligt inflytande är även ett vedertaget uttryck inom skatterätten 

och kan bland annat finnas i regleringen gällande näringsbetingade andelar i 

                                                        
13 Prop. 2008/09:65, s. 67. 
14 Dahlberg anser att det egentligen rör sig om tre olika scenarion som gör kompletteringsregeln 

tillämplig. Dahlberg 2011, s. 370. 
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25 a kap. 2 § IL.15 Regeringen understryker även att det kan finnas andra faktorer 

som ska iakttas vid bedömningen av väsentligt inflytande än storleken på 

ägarandelen.16 

 

I första huvudregeln 24 kap. 10 b § IL har även en förändring skett. Den tidigare 

bestämmelsen gällde endast förvärv av delägarrätter. Förändringen som har 

gjorts gör att avdragsrätten inskränks gällande alla skulder inom intresse-

gemenskapen. Även den andra huvudregeln i 24 kap. 10 c § IL har ändrats. 

Bestämmelsen gäller fortfarande så kallade back-to-back lån. Däremot har 

möjligheten för att göra ränteavdrag inskränkts och företag som kommer ingå i 

intressegemenskapen efter förvärvet nekas avdrag. 

 

Kompletteringsreglerna har förändrats och återfinns i 24 kap. 10 d - f §§ IL.  

Tioprocentsregeln är oförändrad men ventilen har bytt ut begreppet skuld till 

skuldförhållande. Den största förändringen är införandet av den omvända 

ventilen. Bestämmelsen stramar åt ränteavdragsmöjligheten ytterligare genom att 

ränteavdrag nekas om det huvudsakliga 17  skälet till skuldförhållandet är att 

intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Anledningen till namnet, 

omvända ventilen, är för att trots att tioprocentsregeln är uppfylld kan 

ränteavdrag ändå nekas.  

 

 

  

                                                        
15 Prop. 2012/13:1, s. 239. 
16 A.st. 
17 Vad som syftas med huvudsakligen är 75 procent enligt förarbetena. A.prop. s. 251. 
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3 Sveriges internationella åtaganden för 

motverkande av skatteflykt 

3.1 Skatteflyktsdirektivet 

Ett av Sveriges internationella åtaganden är att implementera direktiv från EU. 

Rådets direktiv 2016/1164/EU av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot 

skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, även 

kallat skatteflyktsdirektivet, är grunden till regeringens förslag genom 

Finansdepartementet att förändra ränteavdragsbegränsningarna. Direktivets mål 

är att skapa en mer rättvis och effektiv beskattning som agerar slagkraftigt mot 

skatteflykt. Direktivet bygger på BEPS för att underlätta implementeringen av 

dokumentet.18 Direktivet ska vara implementerat senast 31 december 2018 enligt 

artikel 11.1.  

 

Preambeln innehåller 17 olika punkter där direktivets syfte framkommer. I den 

tredje punkten framförs att dessa mål endast kan uppnås genom en gemensam 

lägsta skyddsnivå för den gemensamma marknaden. När det gäller 

ränteavdragsregeln som diskuteras i direktivet ställs två alternativa sätt upp i 

preambelns sjätte punkt. Man kan välja att antingen använda sig av EBITDA för 

beräkning av avdragsunderlag. Med EBITDA menas den beskattningsbara 

vinsten i ett företag före räntor, skatt, av- och nedskrivningar. Det andra 

alternativet för att beräkna avdragsunderlaget är med EBIT. EBIT är ett företags 

beskattningsbara vinst före räntor och skatt.  

 

 

 

 

                                                        
18 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet, s. 6. 
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Räntebegränsningsregeln finns i artikel 4 i skatteflyktsdirektivet. Regleringen är 

en miniminivå vilket gör att medlemsstaterna får införa en högre nivå, se 

artikel 3 i skatteflyktsdirektivet. Regel som ställs upp i första punkten är:   

 

”Överstigande lånekostnader ska vara avdragsgilla under den 

beskattningsperiod då de uppkommer med upp till 30 procent av den 

skattskyldiges vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar (EBITDA).” 

 

Förslaget i direktivet är att medlemsstaterna ska använda sig av EBITDA för 

beräkning av avdragsunderlag. Utöver huvudregeln finns ett flertal undantag som 

är frivilliga att införas i medlemsstaterna. Dessa undantag från huvudregeln som 

kan införas är: 

 

1. En gruppregel, där överstigande lånekostnader och EBITDA beräknas på 

gruppnivå.  

2. En förenklingsregel, där medlemsstaten kan ge rätt att överstigande 

lånekostnader får dras av upp till 3 000 000 EUR. 

3. En möjlighet att fristående subjekt får fullt dra av överstigande 

lånekostnader. 

4. Att undanta lån som avtalats före 17 juni 2016. Undantaget får dock inte 

utvidgas så att det gäller sådana lån som har efterföljande ändringar. 

5. Att undanta lån som finansierar olika typer av långfristiga 

infrastrukturprojekt. 

6. Ett undantag för skattskyldig som är medlem i en koncern endast för 

affärsredovisningsändamål. 

7. Tre olika carry-forward och carry-back regler. Där bland annat 

lånekostnader får rullas framåt och bakåt.  

8. Att undanta finansiella företag från ovan nämnda punkter när företaget 

endast ingår i koncernen för affärsredovisningsändamål. 
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Dessa undantag är frivilliga då det är ett minimidirektiv. Även belopp och årtal 

som föreslås kan justeras till en stramare nivå.  

 

3.2 OECD 

Internationaliseringen av världens ekonomier har skapat en möjlighet för olika 

typer av skatteplanering. Det här har gjort att länder infört drastiska åtgärder för 

att skydda sin skattebas. OECD har efter uppmaning från G20-länderna år 2013 

infört 15 åtgärdspunkter för att motverka BEPS (Base erosion and profit 

shifting).19 Åtgärdspunkterna bygger på tre stycken hörnpelare: 

 

  “introducing coherence in the domestic rules that affect cross-border 

activities, 

  reinforcing substance requirements in the existing international 

standards, to ensure alignment of taxation with the location of economic 

activity and value creation 

  and improving transparency, as well as certainty for businesses and 

governments”20  

 

Det är den fjärde åtgärdspunkten i BEPS projektet som reglerar skatteplanering 

med räntor. Åtgärdspunkten 4 uppdaterades år 2016 och är den som utreds 

nedanför.  

 

 

3.2.1 Rekommenderade huvudregeln i BEPS 

OECD:s huvudregel bygger på att minska möjligheterna för skatteplanering. 

Förslaget som framförs i huvudregeln är att möjligheten till ränteavdrag ska vara 

kopplat till företagets rörelseresultat. Det leder till att om ingen vinst genereras 

finns ingen möjlighet för avdrag. Att resultatet blir att inget ränteavdrag får göras 

                                                        
19 Hultqvist & Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT 2015, s. 309. 
20 Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2016 

Update, s. 3. 
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om ingen vinst genereras leder enligt OECD att incitamentet att skatteplanera via 

räntor blir obefintligt.21   

 

Diskussionen som fortsätter i rapporten är från vilken beräkning avdrags-

underlaget ska grundas på. De två alternativen som diskuteras är om avdrags-

utrymmet ska bygga på företagets räntekostnader eller på företagets 

skuldsättningsgrad. OECD anser att beräkna avdragsunderlaget på företagets 

skuldbelopp inte motarbetar skatteplanering via räntor. Företaget kommer istället 

kunna ta ut en hög ränta på det tillåtna skuldbeloppet och på så sätt fortsätta 

skatteplanera med räntor. Metoden skulle därför inte uppfylla syftet med BEPS. 

OECD bedömer därför att det är en avgränsning av räntebeloppet som ska 

användas för att bestämma avdragets storlek.22  

 

OECD lägger fram två olika mått som kan användas för att beräkna 

avdragsutrymmet. Det första är EBITDA och det andra EBIT.23 EBITDA är det 

mått som är vanligast i länder där ränteavdraget baseras på företagets resultat. 

EBITDA inkluderar inte avskrivningar och räntor, vilket gör att resultatmåttet 

visar företagets förmåga att betala ränta. Eftersom avskrivningar inte inkluderas 

blir det ingen snedvridning mellan olika branscher som tillämpar olika 

avskrivningsregler. OECD diskuterar även att det finns en problematik med 

EBITDA, trots att metoden inte snedvrider gällande avskrivningar så kan den 

favorisera företag med en stor andel anläggningstillgångar. Därför finns en 

möjlighet att välja resultatmåttet EBIT men fördelarna med EBITDA överväger 

det förstnämnda trots att vissa företag kan favoriseras.24 

 

OECD har med hjälp av BIAC/PwC gjort en utredning om hur många företag 

som får dra av alla sina externa ränteavdrag vid olika procentsnivåer av 

EBITDA. Utifrån utredningen anser OECD att när mer än 30 procent av 

                                                        
21 A.a. s. 13, s. 25f. 
22 A.a. s. 41. 
23 De båda måtten har noggrannare förklarats i avsnitt 3.1. 
24 A.a. s. 48. 
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EBITDA får göras i ränteavdrag så ger det ett incitament till företag att 

skatteplanera internt. 25  OECD rekommenderar att beloppet bör sättas mellan 

10 - 30 procent av EBITDA eller EBIT. OECD behandlar även några olika typer 

av scenarion som kan vara legitima till att en högre procentsats införs. Några av 

dessa är om landet har högre räntor jämförelsevis med andra, om landet väljer att 

inte införa carry-forward eller carry-back möjligheten, samt om landet har andra 

regler och lagar som träffar BEPS.26 

 

 

3.2.2 Frivilliga undantag från huvudregeln i BEPS 

Även om huvudregeln är noga övervägd har den vissa nackdelar. En av 

nackdelarna är att ett företags resultat är ombytligt till följd av situationer som 

inte är skatteundandragande.27 Ett exempel på icke kontrollerbara situationer är 

en lågkonjunktur. Eftersom avdraget är beroende av vinsten kan dessa situationer 

bli svåra att kontrollera för företagen. Det finns även en risk för att företag som 

är mer inflationskänsliga missgynnas mot företag som är mer stabila i sina 

resultat. 28  Att inget fribelopp eller avgränsat tillämpningsområde mot vissa 

företag finns skapar en nackdel. Till största del är nackdelen den administrativa 

bördan. Den kan leda till att staterna tappar fokus på de företag som utgör en risk 

samt att mindre företag åläggs en stor administrativ börda.29  

 

För att minska eller helt ta bort nackdelarna som beskrivits ovan föreslår OECD 

att koncernföretag ska få beräkna EBITDA enligt koncernens resultat. Räntenetto 

ska då endast nekas om det överstiger både företagets och koncernens 

EBITDA. 30  En möjlighet att utjämna resultat över olika år föreslås också. 

Outnyttjat avdragsutrymme ska få rullas framåt samt att negativt räntenetto ska få 

                                                        
25 A.a. s. 53. 
26 A.a. s. 54. 
27 A.a. s. 13ff. 
28 A.a. s. 71f. 
29 A.a. s. 37ff, särskilt s. 39. 
30 A.a. s. 61ff. 
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sparas till kommande år.31 En förenklingsregel föreslås också där en belopps-

gräns eller ett fribelopp ska få dras av automatiskt. Inga specifika belopp 

framförs. Men det framkommer att det är internationella koncerner som är den 

största risken för skatteplanering. Förenklingsregelns syfte är att förenkla 

kontrollen av mindre företag.32 

 

 

  

                                                        
31 A.a. s. 71f. 
32 A.a. s. 37ff. 
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4 Förslaget till nya ränteavdragsbegränsningar 

4.1 Generella ränteavdragsbegränsningar 

4.1.1 Huvudförslaget 

Huvudförslaget som benämns som alternativ ett i Finansdepartementets 

promemoria bygger på EBIT-metoden. Negativt räntenetto får dras av med 

35 procent av EBIT.33 I BEPS föreslås en nivå på 10 - 30 procent. Medan skatte-

flyktsdirektivet använder sig av 30 procent som rekommenderad nivå. 

Anledningen till att procentsatsen är högre än rekommendationen i BEPS är 

enligt Finansdepartementet för att EBIT är cirka 40 procent högre än EBITDA. 

Ett av de viktigaste målen med förslaget är att neutralisera finansiering mellan 

eget och lånat kapital. Därför bör beloppet sättas mellan 20 - 35 procent. 

35 procent anses vara välbalanserat med tanke på Finansdepartementets förslag 

att sänka bolagsskatten. Ett högre belopp skulle även göra att den föreslagna 

insnävningen av riktade regler inte är möjlig.34  

 

En möjlighet att utnyttja underskott finns.  Det får uppgå till högst 50 procent av 

det aktuella årets överskott. Om det inte får dras av får underskottet rullas vidare 

i två år. 35  Skälet till begränsningen är likviditetsskäl. 36  Finansdepartementet 

väljer att inte införa en gruppregel som blivit rekommenderad av både OECD 

och föreslås i skatteflyktsdirektivet. Anledningen är att koncernbidrag ska ingå i 

avdragsunderlaget vilket resulterar i att en gruppregel inte kan införas. 

Gruppregeln skulle även motverka utjämningen av eget och lånat kapital samt 

leda till stora tillämplighetsproblem för både Skatteverket och företagen. Det 

skulle även resultera i en fördel för företag som lämnar in koncernredovisning.37 

 

                                                        
33 Fi2017/02752/S1, s. 114.  
34 A.a. s. 121f. 
35 A.a. s. 221. 
36 A.a. s. 221f. 
37 A.a. s. 116f. 
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4.1.2 Alternativförslaget 

Alternativförslaget är det andra alternativet till en generell ränteavdrags-

begränsning. Förslaget bygger istället på EBITDA-metoden. Negativt räntenetto 

får dras av med 25 procent av EBITDA. 38  Som tidigare diskuterats har 

30 procent ansetts vara en bra nivå enligt både direktivet och BEPS. Skälet till att 

25 procents väljs enligt Finansdepartementet är för att neutralisera finansiering 

av eget och lånat kapital. Departementet anser att avdragsutrymmet bör ligga på 

15 - 25 procent av EBITDA. 30 procent anses inte vara lämpligt i Sverige. 

Anledningen är att det inte skulle vara tillräckligt kraftfull mot skatteplanering 

och inte heller neutralisera finansiering mellan eget och lånat kapital. En större 

avdragsmöjlighet skulle även leda till att avskrivningsmöjligheterna behöver ses 

över. I Finansdepartementet förslag framförs att 25 procent är ändamålsenligt och 

välbalanserat. Förslaget är även förenligt med skatteflyktsdirektivet.39 

 

Precis som i alternativ ett finns det en möjlighet att rulla fram underskott. 

Regleringen är precis den samma där underskott får nyttjas mot 50 procent av 

aktuellt års överskott. Skillnaden är dock att begränsningen gäller i tre år. 

Grunden till begränsningen är enligt Finansdepartementet att det finns ytterligare 

finansieringsbehov. 40  Gällande gruppregeln förs samma diskussion som i 

huvudförslaget. Eftersom koncernbidrag medtas i avdragsutrymmet kan en 

gruppregel inte tillämpas.41 

 

 

4.2 Riktade ränteavdragsbegränsningar 

Utöver de generella reglerna anser regeringen genom Finansdepartementet att en 

riktad reglering behövs. Skatteverket har i en rapport år 2016 återigen påpekat att 

det sker en omfattande skatteplanering med hjälp av interna räntor. 42 

Skatteplanering som sker på en internationell spelplan undergräver neutraliteten 
                                                        
38 A.a. s. 122. 
39 A.a. s. 128f. 
40 A.a. s. 222f. 
41 A.a. s. 126. 
42 Skatteverkets rapport av den 2016-01-12, s. 4. 
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mellan internationella koncerner och inhemska företag. Den generella 

regleringen anses inte vara tillräcklig för att effektivt motverka skatteplaneringen 

som 2013 års reglering tillämpas på. En riktad reglering anses därför vara 

nödvändig.43 Den riktade regleringen ska tillämpas före den generella vilket även 

föreslås i BEPS åtgärd 4.44 Finansdepartementet anser att de nuvarande reglerna 

ska behållas men inskränkas till följd av de förändringar i avdragsrätten som 

föreslås.45 De riktade reglerna ska gälla i de fall som är särskilt viktiga för att 

skydda Sveriges skattebas.46  Det är fortfarande lån mellan företag i intresse-

gemenskap som de riktade reglerna ska träffa.   

 

Tioprocentsregeln behålls enligt förslaget men ett ytterligare undantag införs. 

Huvudregeln är inte tillämplig om den som faktiskt har rätt till inkomsten hör 

hemma i EES eller om företaget hör hemma i en stat som Sverige ingått 

skatteavtal med som inte är begränsat till vissa inkomster (företaget ska omfattas 

av skatteavtalets regler om begränsning av beskattningsrätten, samt ha hemvist i 

staten enligt avtalet). 47  Den omvända ventilen justeras och nekar avdrag om 

skuldförhållandet uteslutande eller så gott som uteslutande har uppkommit för att 

intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. För bedömningen när den 

nya undantagsregeln ska anses vara tillämplig hämtas inspiration från bland 

annat proposition 2012/13:1. Hela skuldförhållandet ska beaktas samt prövas från 

både borgenären och gäldenärens perspektiv.  Vad som menas med ”uteslutande 

eller så gott som uteslutande” är från 90 - 95 procent till 100 procent. 

Skuldförhållanden som träffas är sådana med hög grad av skatteplanering vilket 

stämmer överens med syftet om att träffa aggressiv skatteplanering.48 Ventilen 

justeras och blir en undantagsregel gällande delägarrätter. Avdrag för ränteutgift 

för interna förvärv av delägarrätter är endast avdragsgilla om förvärvet är 

                                                        
43 Fi2017/02752/S1, s. 157. 
44 A.a. s. 138. 
45 A.a. s. 158. 
46 A.a. s. 159. 
47 A.a. s. 166. 
48 A.a. s. 160f. 
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väsentligen affärsmässigt motiverat. Vad som menas med ”väsentligen 

affärsmässigt motiverat” preciseras inte i promemorian. 

 

 

4.3 Förenklingsregel 

Finansdepartementet lägger även fram ett förslag på en förenklingsregel. Den 

innebär att negativt räntenetto får dras av upp till 100 000 kr utan att 

huvudmetoden eller alternativmetoden behövs användas för beräkningen. Företag 

i en intressegemenskaps gemensamma avdrag för räntenetto får inte överstiga 

100 000 kr för att förenklingsregeln ska få tillämpas. 49 Syftet med regeln är att 

underlätta för mindre företag och deras administrativa börda. Det är utifrån det 

syftet som beloppet 100 000 kr bestämts.50 

 

 

4.4 Carry-forward regel 

Förslaget innehåller en möjlighet att dra av kvarstående räntenetto från tidigare år 

om det ryms inom avdragsutrymmet. Regeln är dock tidsbegränsad. 

Finansdepartementet har valt att sätta en tidsgräns på sex år, skälet är att 

kvarstående räntenetto kan bli stora över tiden. En tidsgräns minskar därför den 

administrativa bördan. 51  Finansdepartementet argumenterar för tidsgränsen på 

sex år med anledning att den ger ett företag möjlighet att utnyttja kvarstående 

räntenetto under en konjunkturcykel. Vid ägarbyten upphör rätten att nyttja 

kvarstående räntenetton. Finansdepartementet anser att det annars finns ett 

incitament att förvärva bolag med stort räntenetto för att sänka den 

beskattningsbara inkomsten.52 

 

                                                        
49 A.a. s. 129. 
50 A.a. s. 130. 
51 A.a. s. 131. 
52 A.a. s. 132, Dahlberg 2011, s. 280. 
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4.5 En definition av ränta 

Trots att begreppet ränta används 121 gånger i inkomstskattelagen finns ingen 

legal definition. Den legala definitionen av ränta har därför utvecklats i praxis 

med stöd i doktrin och förarbeten. 53  I RÅ 1987 ref. 78 framförs den mer 

allmänna förklaringen av begreppet, vilket är att ränta utgör ersättning för kredit. 

I OECD:s modellavtal artikel 11.3 förklaras vad som menas med ränta. Enligt 

artikeln är ränta inkomst av varje slags fordran, oavsett om den säkerställts 

genom inteckning i fast egendom eller inte och oavsett om den medför rätt till 

andel i gäldenärens vinst eller inte. Sen betalning som resulterar i straffavgift är 

dock inte ränta.54 I BEPS framkommer att ränteavdragsbegränsningarna ska gälla 

alla skulder och finansiella betalningar som motsvarar ränta ekonomiskt. 

Inkluderat är betalningar för finansiering av företag som bestäms av en fast eller 

variabel procentsats. BEPS innehåller en lista med exempel på betalningar som 

bör omfattas av ränteavdragsbegränsningar. I listan tas den nationella 

definitionen i beaktande genom att landet själv får avgöra hur mycket begreppet 

ränta ska framkomma i den nationella rätten. Regeln ska tillämpas på ränta på 

alla typer av skulder, betalningar ekonomiskt motsvarande ränta samt kostnader 

som uppkommer i samband med förvärv av kapital. 55  I skatteflyktsdirektivet 

artikel 2.1 används samma förklaring av ränta som i BEPS. 

 

Definitionen som föreslås införas är att ränteutgifter som avses vid tillämpning 

av 24 kap. IL är ränta och andra utgifter för kredit och utgifter som är jämförbara 

med ränta.  Med ränteinkomster avses vid tillämpningen av den generella 

ränteavdragsbegränsningsregeln inkomster som motsvarar ränteutgifter. 

Anledningen till att en definition behöver införas är för att kunna genomföra en 

reglering som beskrivs i skatteflyktsdirektivet och BEPS.56 Med uttrycket ”andra 

utgifter för kredit” åsyftas andra kostnader som uppstått vid anskaffning av lånat 

kapital. Exempelvis kan det vara olika uppläggningsavgifter, avbetalningstillägg 

                                                        
53 A.a. s. 169. 
54 Dahlberg 2014, s. 288, OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital. 
55 Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2016 

Update, s. 33. 
56 Fi2017/02752/S1, s. 172. 
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eller kortavgifter för kreditkort. Med uttrycket ”utgifter som är jämförbara med 

ränta” menas utgifter som motsvarar ränta i ekonomisk mening, exempelvis att 

en vara köps över marknadspris.57 

 

 

4.6 Kritik mot förslaget 

4.6.1 Metod för beräkning av avdragsunderlaget 

Remissvaren som inkommit gällande Finansdepartementets promemoria har både 

innehållit medhåll samt kritik när det gäller valet av en EBIT eller EBITDA-

metod. Remissinstanserna som anser att EBIT är en bättre metod argumenterar 

mycket för syftet med lagstiftningen. Juridiska fakulteten vid Stockholms 

universitet och Förvaltningsrätten i Stockholm anser att EBIT-metoden minskar 

risken för snedvridning, ökar neutraliteten och ska därför föredras framför 

EBITDA-metoden. 58  Även Skatteverket tillstyrker EBIT-metoden. 59  Kammar-

rätten i Göteborg motsätter sig inget av förslagen men anser att huvudförslaget 

skulle möta färre tillämpningssvårigheter.60 Det som huvudsakligen används som 

argument att välja EBIT före EBITDA är att det neutraliserar finansieringen 

mellan lånat och eget kapital vilket är syftet med lagförslaget. EBIT-metoden kan 

även anses vara mer förenlig med den skatterättsliga neutralitetsprincipen. 

Neutralitetsprincipens syfte är att åstadkomma att skattereglerna inte styr den 

skattskyldiges handlingar.61 En EBIT-metod inger inget incitament, på så sätt 

som EBITDA kan göra, att investera i tillgångar med stora av- och 

nedskrivningar. Syftet med det framlagda förslaget är även att öka neutraliteten 

mellan eget och lånat kapital. Dessa argument är något som talar för att en EBIT- 

modell ska införas.  

 

                                                        
57 A.a. s. 175. 
58 Förvaltningsrätten i Stockholm (2017-09-26), Remissyttrande, s. 1, Juridiska fakultetsnämnden vid 

Stockholms universitet (2017-09-26), Remissyttrande, s. 4. 
59 Skatteverket (2017-09-25), Remissyttrande, s. 1. 
60 Kammarrätten i Göteborg (2017-09-21), Remissyttrande, s. 2. 
61 Påhlsson, s. 62. 
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EBITDA-metoden anses vara mer lämplig än EBIT-metoden av några 

remissinstanser. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet anser att EBITDA-

metoden är att föredra. En av anledningarna är för att den är vanligare 

internationellt, vilket kan leda till en minskning av företagens administrativa 

börda samt öka internationell skatteneutralitet. Avdragsunderlaget enligt 

EBITDA är normalt större vilket kan minska den radikala minskningen av 

ränteavdrag som föreslås.62 Advokatsamfundet samstämmer om att EBITDA är 

att föredra eftersom den är vanligare internationellt. EBITDA beräknar även 

företagets möjlighet att betala ränta vilket gör att metoden ska föredras. 

Advokatsamfundet framför även en oro för att en EBIT-metod kan missgynna 

investeringar i Sverige vilket bör vara en neutralitetsaspekt att beakta. 63 

Föreningen Svenskt Näringsliv är väldigt kritiska till förslaget. Precis som ovan 

nämnda remissinstanser anser de att EBITDA-metodens användning inter-

nationellt är en stark anledning till att använda den samt att den återspeglar 

företags ränteförmåga. De anser att det är nödvändigt att införa EBITDA-

metoden för att säkerställa Sveriges konkurrenskraft. En EBIT-modell skulle 

innebära att kapitalintensiva bolag får samma avdragsrätt om de redovisar samma 

vinst som exempelvis ett café på hörnet. Att både OECD, EU och en stor del av 

länderna förespråkar EBITDA är ännu ett skäl att välja den metoden. 64 

Föreningen Svenskt Näringsliv anser även att avdragsutrymmet bör sättas till 30 

procent.65 Det som framförs av remissinstanserna är goda argument till varför 

EBITDA ska väljas som metod. Trots att EBIT-modellen kan anses vara mer 

förmånligt för syftet med förslaget så väger argumenten för en EBITDA-modell 

tyngre enligt min åsikt. Det som väger tungt är just dess genomslag 

internationellt samt att det visar ett företags förmåga att betala ränta. Att Sveriges 

största handelspartner Tyskland66  har valt EBITDA-metoden är ytterligare en 

anledning att metoden ska användas. 

                                                        
62 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet (2017-08-25), Remissyttrande, s. 2. 
63 Sveriges Advokatsamfund (2017-09-25), Remissyttrande, s. 1. 
64 Föreningen Svenskt Näringsliv, Näringslivets skattedelegation (2017-09-25), Remissyttrande, s. 10f. 
65 A.a. s. 1. 
66 Svenska Bankföreningen (2014-10-27), Remissyttrande, s. 20. 
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Självklart vill Sverige skydda sin skattebas men det är även viktigt att skapa ett 

skattesystem som gör Sverige konkurrenskraftigt och som ger incitament att 

investera i Sverige. En för låg nivå eller ett val av annan metod kan få företag att 

investera i andra länder. Införandet av en EBITDA-metod kan även minska den 

stora inskränkningen av avdragsrätten som föreslås. Många andra länder har även 

valt att välja en nivå på 30 procent medan Sverige förslår en lägre gräns. Utifrån 

det som framförts anser jag att argumenten för EBIT-metoden inte är tillräckliga 

för att motivera ett avsteg från EBITDA-metoden. 

 

 

4.6.2 Riktade regleringen 

Regeringen genom Finansdepartementet föreslår att den riktade regleringen ska 

bygga på nuvarande lagstiftning. Remissinstanserna framför stark kritik gällande 

den riktade regleringen. Den stora anledningen är likheten med den nuvarande 

hårt kritiserade lagstiftningen. Advokatsamfundet framför att deras kritik 

gällande nuvarande reglering var befogad, då den har visat sig vara svårtillämpad 

och skapat många rättsprocesser. Likabehandlingsprincipen är också aktuell 

eftersom reglernas förutsebarhet har allvarliga problem vilket är en förutsättning 

för att upprätthålla legitimiteten i skattesystemet. Samma problem följer den 

föreslagna riktade regleringen. Den är svårtillämpad, oförutsägbar och har 

svårigheter att upprätthålla likabehandlingsprincipen. Den främsta anledningen är 

de subjektiva rekvisiten ”skuldförhållande uteslutande eller så gott som 

uteslutande har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig 

skatteförmån” och ”väsentligen affärsmässigt motiverad”.67 Rekvisiten har blivit 

betydligt mer insnävade i förhållande till nuvarande regleringen. Dock kvarstår 

enligt min mening samma tillämpningsproblem som den nuvarande kritiserats 

för. Vad som menas med uteslutande eller så gott som uteslutande är enligt 

promemorian ett belopp mellan 90 - 95 procent till 100 procent. Bedömningen 

ska dock ske som den sker idag gällande väsentlig skatteförmån.  Att 

bedömningen bygger på en procentuell bedömning är dock ett problem enligt 

                                                        
67 Sveriges Advokatsamfund (2017-09-25), Remissyttrande, s. 3f. 
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min mening. Domstolarna gör inte en sådan bedömning vilket leder till att 

tillämpningen inte är förutsebar. Förslaget resulterar även i att det finns tre olika 

definitioner av intressegemenskap vilket gör den mer komplex och 

svårtillämplig. Nuvarande lagstiftning har inte givit någon möjlighet till 

förhandsbesked enligt Högsta förvaltningsdomstolen då domstolen gjorde 

bedömningen i HFD 2014 not. 85 att rekvisiten som bedömer regelns tillämpning 

är utpräglade bevis- och utredningsfrågor som inte kan prövas inom ramen av ett 

förhandsbesked. Eftersom förslaget är väldigt likt nuvarande kommer det enligt 

min åsikt inte förändra Högsta förvaltningsdomstolens ståndpunkt i den frågan. 

De otydliga rekvisiten som föreslås väcker även frågan om regleringen är 

förenlig med EU-rätten. Det är något som både Juridiska fakulteterna vid 

Stockholms och Uppsala universitet samt Förvaltningsrätten i Stockholm 

uppmärksammar. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet påpekar särskilt att 

begreppet ”väsentligen affärsmässigt motiverat” kan anses strida mot 

etableringsfriheten, och hänvisar till mål C-318/10 SIAT.68 Rekvisiten som finns 

i nuvarande lagstiftning har kritiserats av kommissionen. De nya rekvisiten som 

föreslås är öppet skrivna och flera sakomständigheter ska beaktas vid 

bedömningen. Nya svårtolkade rekvisit föreslås i förslaget samt vissa behålls. 

Utifrån det följer mycket av den kritik som framförts gällande nuvarande 

reglering. Personligen anser jag att förslaget i sin helhet inte har blivit klarare än 

nuvarande reglering. Förslaget kommer möta liknande kritik och tillämpnings-

svårigheter och med stor sannolikhet anses strida mot etableringsfriheten.69 Av 

den anledningen ställer jag mig kritiskt till förslaget. 

 

 

4.6.3 Förenklingsregel 

En förenklingsregel föreslås i både skatteflyktsdirektivet samt i BEPS. I 

skatteflyktsdirektivet föreslås en högsta gräns till 3 000 000 EUR. Finans-

departementet väljer en nivå på 100 000 kr. Det som kan diskuteras gällande 

                                                        
68 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet (2017-08-25), Remissyttrande, s. 3. 
69 En djupare diskussion kring förslaget av en riktad reglering sker i avsnitt 5. 
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förenklingsregeln är valet av belopp. Att beloppet är betydligt lägre än det som 

föreslås kan leda till att Sveriges konkurrenskraft minskar. Tyskland har infört en 

nivå på 3 000 000 EUR och Finland 500 000 EUR. Den tyska regleringen 

motsvarar alltså cirka 30 miljoner SEK och den finska cirka 5 miljoner SEK. 

Sverige väljer en nivå som är avsevärt lägre än både Finland och Tyskland. 

Beloppet har kritiserats i remissvaren där bland annat Advokatsamfundet 

framfört att det kan minska Sveriges konkurrenskraft.70 Juridiska fakulteten vid 

Stockholms universitet anser även de att beloppet är lågt. Visserligen skyddar det 

skattebasen men frågan är om ett sådant lågt belopp verkligen minskar den 

administrativa bördan. 71  Jag instämmer med vad Juridiska fakulteten vid 

Stockholms universitet framfört. OECD har som tidigare nämnts framfört att 

syftet med regeln är att underlätta för de mindre företagen, då det är stora 

internationella koncerner som utgör den största risken. I promemorian diskuteras 

inte valet av belopp, det som används som argument är att beloppet valts för att 

uppfylla syftet. Med tanke på att bland annat Tyskland och Finland valt betydligt 

högre nivåer hade en grundligare analys i promemorian föredragits för att förstå 

vilka argument som ligger bakom valet av beloppet. Min åsikt är att valet att ta 

ett betydligt lägre belopp kan hindra Sveriges konkurrenskraft och även 

motverka syftet. En högre gräns hade varit att föredra för att Skatteverket istället 

ska kunna fokusera på de företag som utgör den stora risken att skatteplanera 

med räntor.  

 

 

4.6.4 Carry-forward och carry-back regel 

Gällande möjligheten att rulla fram eller bakåt ej avdraget räntenetto och ej 

utnyttjat avdragsutrymme har Finansdepartementet valt en väldigt restriktiv väg 

En av tre möjligheter för att jämna ut resultat har införts. Den enda möjligheten 

som införts har även begränsats till en tidsperiod på sex år. Grunden till valet av 

sex år är för att det räcker för en genomsnittlig konjunkturcykel. Bedömningen 

                                                        
70 Sveriges Advokatsamfund (2017-09-25), Remissyttrande, s. 1. 
71 Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet (2017-09-26), Remissyttrande, s. 4. 
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utifrån hur de valt nivån på sex år framkommer inte. Jag anser att det hade krävts 

en grundligare utredning av tidsgränsen i regeln särskilt eftersom endast en av 

möjligheterna föreslås att införas. I direktivet föreslås ingen tidsgräns i regeln, 

och Finland är ett av de länder som valt att införa regeln utan en sådan. Med 

tanke på att finanskrisen som skedde senast pågått länge anser jag att valet att 

införa en tidsgräns inte har tillräckligt med stöd. Valet att införa en tidsgräns är 

enligt promemorian att det annars skulle skapa en administrativ börda. Jag anser 

inte att det argumentet försvarar valet på sex år. Många företag hade enligt min 

mening mer än gärna accepterat den administrativa bördan, för att ha en 

möjlighet att utjämna resultat. Den möjligheten skulle också kunna minska den 

skattemässiga effekten av sådana händelser.72 Om en tidsgräns ska införas bör 

enligt min mening en grundligare analys göras och framföras, men utifrån det 

som diskuterats av Finansdepartementet bör en regel utan tidsgräns införas för att 

underlätta företags möjligheter att klara av engångshändelser och konjunktur-

cykler.  

 

 

4.6.5 Definition av ränta 

I förslaget framförs en ny räntedefinition. Det finns i nuläget ingen definition av 

ränta i inkomstskattelagen utan den har utvecklats i praxis. Juridiska fakulteten 

vid Uppsala universitet inleder sin utredning med att räntebegreppet är att föredra 

framför finansieringskostnader som tidigare framförts av Företagsskatte-

kommittén. 73  Räntebegreppet är att föredra eftersom det är noggrant utrett i 

svensk rätt samt har en innebörd internationellt vilket underlättar vid förklaring 

till utländska investerare. Högsta förvaltningsdomstolen har skapat en 

omfattande rättspraxis vad gäller räntebegreppet. Fakulteten anser att enkelhet 

och förutsebarhet talar för ett mer formaliserat räntebegrepp till hänsyn av den 

masshantering som skattesystemet reglerar. Utifrån behovet av förutsebarhet och 

det inre sammanhanget i rättssystemet bör en förändring av räntebegreppet inte 

                                                        
72 Föreningen Svenskt Näringsliv, Näringslivets skattedelegation (2017-09-25), Remissyttrande, s. 12ff. 
73 SOU 2014:40. 
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införas för att inte ändra i den nuvarande rättspraxisen gällande begreppet.74 

Något som talar för att införa räntebegreppet är att det överensstämmer med 

BEPS och skatteflyktsdirektivet. Att använda samma definition som många andra 

medlemsstater skapar en klarhet för utländska investerare och en harmoni i EU. 

Att räntebegreppet redan finns utvecklat i praxis talar dock emot att införa 

förslaget. Enligt min åsikt är begreppet redan så pass utvecklat i praxis att det 

förslagna begreppet inte bör införas. Det framkommer även ingen grundligare 

undersökning om det nya begreppet kommer påverka gällande rätt. Det här är 

något som Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet påpekar.  De anser att 

begreppet som föreslås införas utvidgar nuvarande. Men analysen har endast 

skett utifrån hur förslaget påverkar de generella reglerna och inte de riktade 

reglerna. Fakulteten anser även att en diskussion om likabehandling och 

neutralitet bör ske, särskilt gällande begreppet ”jämförbara med ränta”. Vissa 

utgifter som kan antas vara ränteutgifter undantas i promemorian vilket kan leda 

till bristande neutralitet. 75  Jag anser också att en tydligare analys om hur 

begreppet påverkar gällande rätt behövs. Ett följdproblem som kan uppkomma är 

att det skapas en annan definition gällande ränteavdragsbegränsningarna till 

skillnad från resten av skattelagstiftningen. Om så sker följer en diskussion av 

förutsebarhet och likabehandling. Det kan då bli olika typer av bedömningar 

beroende på vilken del av skattelagstiftningen som räntan faller in under. 

Analysen i promemorian är bristfällig och har inte behandlat hur alla delar i 

förslaget påverkas av införandet av ett nytt begrepp. Min åsikt är att det inom det 

här förslaget inte ska införas ett nytt räntebegrepp.  

 

 

4.6.6 Gruppregel 

En regel som lyser med sin frånvaro är den så kallade gruppregeln. Regeln 

beaktar hela koncernen/företagens nettoräntenivå. Syftet med regeln är att mildra 

effekterna av begränsningen som EBITDA/EBIT-regeln medför. Föreningen 

                                                        
74 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet (2017-08-25), Remissyttrande, s. 4. 
75 Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet (2017-09-26), Remissyttrande, s. 6. 
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Svenskt Näringsliv anser att valet att inte införa en gruppregel kommer slå 

särskilt hårt mot branscher som är beroende av lånefinansiering. 76  Några av 

argumenten som framförs av Finansdepartementet mot införandet är att det 

kommer skapa en stor tillämpningssvårighet för företagen och Skatteverket, samt 

att en sådan regel inte skulle skapa en jämn spelplan mellan företag som lämnar 

koncernredovisning och andra företagsgrupper. Genom att inte införa 

gruppregeln undviker regeringen att föreslå en regel som blir svårtillämpad och 

missgynnar företag som inte lämnar in en koncernredovisning enligt 

Finansdepartementet. Argumentet är enligt min åsikt inte särskilt starkt. 

Ändamålet med regeln är att kunna minska den radikala förändring som sker 

samt att EBITDA eller EBIT även bedöms på koncernnivå. Att regeln blir 

svårtillämplig är enligt min uppfattning svår att förstå med tanke på att regeln 

föreslagits både i BEPS, i skatteflyktsdirektivet samt införts av andra länder. 

Resultatet blir dock att förslaget förespråkar en reglering som är betydligt mer 

restriktiv än andra länders, vilket gör att Sverige blir mindre konkurrenskraftigt 

samt ett mindre attraktivt land att etablera sig i. Gruppregeln är ytterligare ett 

undantag som inte valts att införas. För en konkurrenskraftig marknad krävs att 

Sverige inte är betydligt mer restriktiv jämfört med andra länder. Valet att inte 

införa gruppregeln slår även hårdare på vissa branscher vilket i sig kan vara en 

neutralitetsaspekt att beakta. Målet är att neutralisera finansiering mellan eget 

och lånat kapital. Något som är viktigt att tänka på är att alla branscher inte 

fungerar likadant vid finansiering och att vissa är i större behov av lånat kapital. 

Syftet med förslaget är att skydda skattebasen men personligen tror jag att 

resultatet av en för restriktiv reglering kan leda till att en del av skattebasen 

försvinner då företag flyttar utomlands. 

 

  

                                                        
76 Föreningen Svenskt Näringsliv, Näringslivets skattedelegation (2017-09-25), Remissyttrande, s. 8f. 
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5 Förslagets förenlighet med etableringsfriheten 

5.1 Etableringsfriheten 

Etableringsfriheten tillhör en av EU:s fyra friheter. Etableringsfriheten fastställs i 

artikel 49 FEUF och lyder: 

 

”Inom ramen för nedanstående bestämmelser ska inskränkningar för 

medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan 

medlemsstats territorium förbjudas. Detta förbud ska även omfatta 

inskränkningar för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i 

någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag. 

 

Etableringsfriheten ska innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som 

egenföretagare samt rätt att bilda och driva företag, särskilt bolag som de 

definieras i artikel 54 andra stycket, på de villkor som etableringslandets 

lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om inte annat följer av 

bestämmelserna i kapitlet om kapital.” 

 

Etableringsfriheten i artikel 49 FEUF ska läsas tillsammans med artikel 54 FEUF 

som fastställer vad som menas med bolag: 

 

”Bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning 

och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet 

inom unionen ska vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel 

likställas med fysiska personer som är medborgare i medlemsstaterna. 

 

Med "bolag" förstås bolag enligt civil- eller handelslagstiftning, 

inbegripet kooperativa sammanslutningar samt andra offentligrättsliga 

eller privaträttsliga juridiska personer, med undantag av sådana som inte 

drivs i vinstsyfte.” 
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Etableringsfriheten skapar en primär och sekundär etableringsrätt. Den primära 

rätten ger medborgare och juridiska personer en rätt att etablera sig i ett 

territorium som tillhör en annan medlemsstat. Den sekundära rätten ger en 

medborgare eller företag rätt att få upprätta kontor, filial eller dotterbolag i en 

annan medlemsstats territorium. Etableringsfriheten innebär en rätt både att 

starta, utöva verksamhet, bilda och driva bolag i en annan medlemsstat på samma 

villkor som medlemsstatens egna medborgare och juridiska personer. Det är 

utifrån den här friheten som förslaget till riktade regler i Finansdepartementets 

promemoria utreds gällande dess förenlighet med EU-rätten. 

 

 

5.2 Föreligger en begränsning? 

Enligt fördraget är indirekt eller direkt diskriminering förbjuden. För att en 

diskriminering ska föreligga ska lika situationer behandlas olika eller olika 

situationer behandlas lika.77 En diskriminering måste föreligga för att regleringen 

ska strida mot etableringsfriheten i den här prövningen. 

 

Den nuvarande regleringen har genererat ett flertal klagomål till kommissionen 

gällande dess förenlighet med EU-rätten. I en skrivelse framför kommissionen 

sin kritik gällande att regleringen aldrig träffar ränta som betalas till svenskt 

koncerninternt bolag eftersom bolagsskatten är över 10 procent. Enligt 

kommissionen är det osannolikt att lån inom svenska koncernen anses ha 

uppkommit för att få en väsentlig skatteförmån. Av den anledningen ansåg 

kommissionen att reglerna utgjorde en indirekt diskriminering av 

etableringsfriheten. 78  Att det finns en bristande vägledning för tillämpningen 

ansågs också vara problematiskt.79 

 

                                                        
77 C-279/93 Schumacker, p. 30, C-311/97 Royal Bank of Scotland, p. 26. 
78 EU/Pilot 4437/13/TAXU, s. 5. 
79 A.a. s. 6. 
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Regeringen har svarat på kommissionens skrivelse gällande de nuvarande 

regleringarna och anser att de inte strider mot etableringsfriheten och hänvisar till 

reglernas förarbeten.80 Att reglerna utvidgats till alla koncerninterna lån strider 

inte mot etableringsfriheten då det tillämpas likadant oberoende på hemvist samt 

begränsad eller obegränsad skattskyldighet i Sverige.81 Regeringen hänvisar även 

till målet C-231/05 Oy AA. I målet ansåg EU-domstolen att en medlemsstat kan 

villkora rätten till avdrag för koncernbidrag genom att ställa krav på hur bidraget 

ska behandlas i den mottagande staten.82 Enligt domen anser regeringen att de 

kan villkora ränteavdraget. Det finns även en risk att det sker skatteplanering 

internt via kooperativa ekonomiska föreningar vilket gör att inte enbart utländska 

betalningar träffas. 83  Bedömningen ska även ske utifrån andra kriterier än 

räntenivån.84 

 

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning i frågan som redovisats i 

HFD 2011 ref. 90 I – V diskuteras i regeringens svar. I målen som meddelades 

den 30 november år 2011 behandlar Högsta förvaltningsdomstolen 

ränteavdragsbegränsningarnas förenlighet med etableringsfriheten. Slutsatsen 

från Högsta förvaltningsdomstolen var att lagstiftningen inte stred mot 

etableringsfriheten. Domarna behandlade 2009 års reglering men är fortfarande 

relevanta då de riktade reglerna som föreslås bygger vidare på dessa. Högsta 

förvaltningsdomstolen gör en prövning gentemot mål C-324/00 Lankhorst-

Hohorst. I målet framför EU-domstolen att de tyska underkapitaliseringsreglerna 

som prövades anses strida mot etableringsfriheten. Reglerna fokuserade på 

huruvida beskattning skett i Tyskland eller inte. Enligt domstolen kunde inte 

detta direkt överföras till den svenska regleringen då inget krav på beskattning i 

Sverige finns.85 Domstolen hänvisar till mål C-403/03 Schempp, i domen fastslås 

att negativa skattekonsekvenser som följer av att medlemsstater har olika 

                                                        
80 Fi2013/153, s. 6, prop. 2012/13:1, s. 269 som hänvisar till prop. 2008/09:65, s. 70 f. 
81 Prop. 2012/13:1, s. 270. 
82 C-231/05 Oy AA, p. 37. 
83 Fi2013/153, s. 8ff. 
84 Prop. 2012/13:1, s. 333ff. 
85 HFD 2011 ref. 90 II, s. 13f. 
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lagstiftning inte är i strid med etableringsfriheten.86 Tolkningen som framställts 

har kritiserats i doktrin. Målen får anses ha sådana stora olikheter att dessa inte 

kan tillämpas som grund till att den svenska regleringen följer etablerings-

friheten.87 

 

Kritiken som framförts gällande nuvarande reglering är intressant eftersom det 

nya förslaget bygger på den. Tioprocentsregeln har förändrats så att länder inom 

EES undantagits. Ändringen blir viktig eftersom etableringsfriheten inte gäller 

gentemot tredje land.88 Att länder inom EES undantagits och inte kan träffas av 

regleringen innebär att en begränsning mot etableringsfriheten gällande 

tioprocentsregeln inte finns. Däremot finns det andra delar i de nya 

undantagsreglerna som är intressanta i bedömningen.  

 

Ventilen i det nya förslaget ska reglera delägarrätter.  Ett av rekvisiten i förslaget 

gällande ventilen är ”väsentligen affärsmässigt motiverad”. Rekvisitet påminner 

om det som finns i nuvarande ventilen ”huvudsakligen affärsmässigt motiverat”. 

Rekvisitet är svårt att tyda och kan skapa osäkerhet i tillämpningen. EU-

domstolen har gjort en bedömning av svårtydda rekvisit i C-318/10 SIAT. I 

domen prövades Belgiens lagstiftning gällande rätten till avdrag för utgifter i 

landet. Det hemmahörande bolaget SIAT skulle betala 2 miljoner USD till det 

luxemburgska bolaget MISA. Rätten till avdrag nekades dock i Belgien med 

anledning av att bolaget MISA inte erlade någon bolagsskatt i Luxemburg. Den 

belgiska regleringen ansågs utgöra en begränsning gentemot den fria rörligheten 

av tjänster. Utgör ventilen en diskriminering och på så sätt även en begränsning 

av etableringsfriheten? Vid en bedömning av ventilen sker ingen uttrycklig 

särbehandling mellan inhemska och utländska bolag. Hur bedömningen av 

väsentligen affärsmässigt motiverad ska göras är inte klar. I tidigare förarbeten 

har förklarats att om mottagaren inte beskattas för räntan är inte avdrag möjligt. 

Även förhållanden som om en reell verksamhet bedrivs eller om ränteutgiften är 

                                                        
86 HFD 2011 ref. 90 II, s. 13f. 
87 Dahlberg 2014, s. 234. 
88 C-282/12 Itelcar, p. 16. 
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onormalt stor jämfört med ränta som betalas för lån till företag i andra länder 

med högre beskattning beaktas.89 Utifrån hur bedömningen ska göras tyder det på 

att företag i en inhemsk intressegemenskap har svårt att träffas av regeln medan 

utländska företag lättare träffas. Regleringen anses därför utgöra en indirekt 

diskriminering. 

 

Den omvända ventilen förändras. Rekvisitet ”huvudsakligen” byts ut till 

”uteslutande eller så gott som uteslutande” vid bedömningen av en väsentlig 

skatteförmån. Tillämpningsområdet snävas alltså in. Uttryckligen sker ingen 

särbehandling mellan inhemska och utländska bolag. Det är därför ingen direkt 

diskriminering men kan vara en indirekt diskriminering. Att en transaktion 

mellan två bolag i en intressegemenskap som är inhemska skulle träffas av 

regleringen är osannolikt. I Finansdepartementets promemoria framkommer att 

en av faktorerna som ska beaktas är beskattningsnivån hos mottagaren.90 Vilket 

talar tydligare för att en indirekt diskriminering sker. Min bedömning av ventilen 

resulterar därför i att den anses utgöra en begränsning. 

 

Något relativt anmärkningsvärt är att bedömningen om förslagets förenlighet 

med EU-rätten inte är utrett. Finansdepartementet framför utan ytterligare 

förklaring i promemoria att de riktade reglerna i förslaget är förenliga med FEUF 

utan någon argumentation varför.91 Att inspiration vid tillämpningen i flera fall 

tas från nuvarande regleringen, en reglering som kommissionen framställt en 

formell underrättelse om överträdelse gentemot utan en djupare analys är 

anmärkningsvärt. Av den anledningen får en stor del av tidigare uttalanden från 

regeringen gällande nuvarande regler behandlas som grund till att förslaget är 

förenligt eftersom någon utredning inte framkommer i promemorian. En 

detaljerad analys hade varit att föredra och inte endast ett redovisade av 

slutsatsen med tanke på att tidigare lagstiftning som är grunden till förslaget är så 

pass kritiserad.  

                                                        
89 Prop. 2012:13:1, s. 257. 
90 Fi2017/02752/S1, s. 162. 
91 A.a. s. 161. 
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En helhetsbedömning av regleringen ska ske enligt mål 120/78 Cassis de Dijon 

där EU-domstolen även uttalar att det är den samlade effekten som ska bedömas. 

Det är därför helheten av regleringen som ska bedömas. Trots att vissa delar i 

regleringen inte utgör en begränsning i sig, måste regleringen i sin helhet anses 

utgöra ett hinder mot etableringsfriheten. 

 

 

5.3 Kan reglerna rättfärdigas? 

Vid prövningen om regleringen kan rättfärdigas sker bedömningen utifrån Rule 

of reason doktrinen som skapats genom praxis. Rule of Resons fyra krav ställdes 

upp av EU-domstolen i mål C-55/94 Gebhard. De fyra kraven som uppställdes 

att den nationella regleringen måste uppfylla är:  

 

1. Tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt. 

2. Motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse. 

3. Ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas 

genom dem. 

4. Skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målsättningen.92 

 

Utifrån de ovanstående kraven har medlemsstaterna åberopat flera grunder. EU-

domstolen har avfärdat vissa av dessa och den mest intressanta är skyddet av 

medlemsstatens skattebas och att förhindra förlusten av skatteintäkter. Den 

grunden har EU-domstolen avfärdat som att den aldrig kan vara en 

rättfärdigandegrund.93 

 

Det är tre rättfärdigandegrunder som accepterats av EU-domstolen i sin praxis. 

Dessa är: förhindra skatteflykt, 94  territorialprincipen samt säkerhetsställa en 

                                                        
92 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 
93 Ståhl m.fl., s. 151. 
94 Se bl.a. mål C-264/96 ICI, mål 446/03 Marks & Spencer och mål C-436/00 X och Y. 
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välavvägd fördelning av beskattningsrätten.95 EU-domstolen har utvecklat i mål 

C-196/04 Cadbury Schweppes att etableringsfriheten endast får inskränkas för att 

bekämpa skatteflykt om regleringen endast träffar rent konstlade upplägg. 96 

Regleringen får inte träffa situationer som gäller en etablering som är 

skattebetingad. Vad som menas med rent konstlade upplägg bedöms utifrån två 

prövningar som framfördes av EU-domstolen. Det första är att det ska finnas ett 

subjektivt element i form av en avsikt att åstadkomma en skattemässig fördel. 

Det andra man ska titta på vid bedömningen är objektiva omständigheter. Man 

ska i bedömningen se på om en faktisk etablering verkligen skett. Det ska 

bedrivas en faktisk verksamhet i landet. Existerande lokaler, personal, utrustning 

samt personalens kompetens och roll i beslutsfattandet är omständigheter som 

kan användas i bedömningen om det är ett konstlat upplägg.  

 

Den andra rättfärdigandegrunden som accepterats av EU-domstolen är att 

upprätthålla en effektiv skattekontroll och skatteuppbörd.97 Vid EU-domstolens 

bedömning av rättfärdigandegrunden i fråga har den vid proportionalitets-

bedömningen ofta underkänts. Många gånger har medlemsstaterna hänvisat till 

svårigheter av kontroll. Krav på bevisning i lagstiftningen måste dock vägas mot 

syftet av gällande reglering. 98  Även rättfärdigandegrunden att bevara skatte-

systemet inre sammanhang har accepterats av domstolen. EU-domstolens 

tillämpning av den är dock mycket restriktiv. 

 

Territorialitetsprincipen är ytterligare en rättfärdigandegrund som accepterats av 

domstolen. Tillämpningen av den här rättfärdigandegrunden framkommer inte 

tydligt i praxis. Vad territorialitetsprincipen har för genomslag gällande nationell 

lagstiftning är fortfarande oklart men viss vägledning finns i praxis. Vad som kan 

                                                        
95 Se mål C-250/95 Futura. 
96 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 51. 
97 Se mål C-250/95 Futura. 
98 Se mål C-55/98 Vestergaard där en presumtionsregel prövades gällande beviskrav för avdragsrätt för 

utländska jämfört med inhemska kurskostnader. Regleringen kunde inte rättfärdigas med kontrollskäl som 

grund. 
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utläsas från mål C-250/95 Futura samt mål C-446/03 Marks & Spencer verkar 

rättfärdigandegrunden kunna tillämpas på begränsat skattskyldiga.99  

 

Syftet med reglerna i förslaget är att motverka internationell skatteplanering med 

ränteavdrag100  och träffa aggressiv skatteplanering.101  Rättfärdigandegrunderna 

som blir aktuella att diskutera utifrån syftet med reglerna blir därför att motverka 

skatteflykt. Att skydda behovet av en välfördelad beskattningsrätt kan även 

aktualiseras. När det gäller motverkande av skatteflykt har domstolen framfört att 

det endast kan rättfärdigas om regleringen endast träffar konstlade upplägg. 

Utifrån syftet som framförts kan reglerna rättfärdigas eftersom dessa grunder 

accepterats av EU-domstolen. När det gäller konstlade upplägg har regleringarna 

prövats mot det i proportionalitetsbedömningen. Vilket är logiskt då en del av 

den bedömningen är om regleringen går utöver sitt syfte. Bedömningen när det 

gäller Finansdepartementets förslag är inte solklar. Men utifrån det som framförts 

anser jag att regleringen kan rättfärdigas. Något som även talar för det är att 

kommissionen i sin formella underrättelse om överträdelse ansett att nuvarande 

reglering kan rättfärdigas utifrån skälet att motverka skatteflykt. 102  Den stora 

prövningen för regleringen kommer ske vid proportionalitetsbedömningen. 

 

 

5.4 Är reglerna proportionerliga? 

Utöver att en rättfärdigandegrund ska vara tillämplig ska den nationella 

regleringen vara proportionerlig. Prövningen som sker av den nationella 

lagstiftningen är om den går utöver sitt syfte. Är tillämpningsområdet för stort 

eller finns det mindre ingripande åtgärder som är lika effektiva?  Det är i det här 

steget av bedömning om förenlighet som de flesta regleringarna underkänns.103 

Hela regleringen måste inte underkännas. Det kan vara vissa situationer som inte 

                                                        
99 Ståhl m.fl., s. 162. 
100 Fi2017/02752/S1, s. 90. 
101 A.a. s. 161. 
102 Formell underrättelse – Överträdelse nummer 2013/4206, Bryssel den 26.11.2014, s. 7. 
103 Terra och Wattel, s. 63f. 
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anses vara proportionella. I exempelvis mål C-446/03 Marks & Spencer under-

kändes endast en del av den brittiska lagstiftningen.104 

 

I SIAT-domen framförde EU-domstolen att en reglering som är oklar och brister 

i sin förutsebarhet leder till en bristande rättssäkerhet. En reglering som inte är 

rättssäker kan inte heller uppfylla kravet på proportionalitet. Av den anledningen 

ansågs den belgiska lagstiftningen utgöra en inskränkning som inte kunde 

rättfärdigas. Utifrån SIAT-domen uppfattar jag det som att domstolen framför att 

lagstiftningen ska utformas så att det tydligt framkommer vilka situationer som 

faller in under lagstiftningen och inte ha för öppet utformade regler. 

 

Kommissionen har gällande de nuvarande reglerna framfört att bristen på 

vägledning gällande dess tillämplighet gör att lagstiftningen brister i 

rättssäkerheten. 105  Förslaget innehåller flera otydliga uttryck. Den del av 

tillämpningen som finns utformad är mycket otydlig. Skatteverket får en stor 

möjlighet till tolkning vilket kan leda till godtyckliga domar. Reglerna och dess 

rekvisit behöver vara förutsebara och klara eller få en tydligare framställning hur 

bedömningen ska göras. Värdebaserade ord som bland annat ”väsentligen 

affärsmässigt motiverat” är inte att föredra då det gör att regleringens 

tillämplighet blir otydlig. Att vissa delar av bedömningen bygger på de tidigare 

kritiserade förarbetena som kommissionen ansett brista i rättssäkerhet är inte till 

regleringens fördel. Kommissionen har ansett att regleringen inte kan rättfärdigas 

och ändå väljer Finansdepartementet att inte införa en tydlig argumentation till 

varför reglerna är förenliga, utan stödjer sig istället på förarbetet till en reglering 

som mottagit en formell underrättelse om överträdelse. En betydligt mer 

detaljerad argumentation gällande förenligheten i promemorian hade föredragits 

med tanke på att den bygger på en reglering som av kommissionen inte anses 

vara förenlig med etableringsfriheten. 

 

                                                        
104 Ståhl m.fl., s. 163f. 
105 EU/Pilot 4437/13/TAXU, s. 6. 
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Den viktigaste delen att diskutera i förslaget gällande de riktade reglerna blir 

rekvisiten ”väsentlig skatteförmån”, ”uteslutande eller så gott som uteslutande” 

och ”väsentligen affärsmässigt motiverat”. I SIAT-domen blev den nationella 

regleringen rättfärdigad men underkändes vid proportionalitetsbedömningen där 

domstolen ansåg att regleringen var för oklar. Rättssäkerheten spelade även en 

stor roll i att regleringen underkändes. Utifrån SIAT-domen anser jag att 

förslaget från Finansdepartementet är i strid med etableringsfriheten. Reglerna är 

otydliga och är inte förutsägbara. Att en stor del av bedömningen ges till 

Skatteverket är farligt då de blir svårt för företagen att innan veta hur reglerna 

kommer tillämpas. Speciellt eftersom det i förarbetena framkommer att varje fall 

ska bedömas individuellt vilket talar för att reglerna är öppna. Problemet 

gällande förutsebarheten är också tydlig eftersom inga förhandsavgöranden av 

Skatterättsnämnden ges. Det har kritiserats gällande nuvarande lagstiftning och 

jag ser inte att förslaget skulle påverka den tidigare kritiken särskilt mycket. 

 

Placeringen av bevisbördan är även aktuell att diskutera gällande 

proportionaliteten. Kravet på att bevisa att en transaktion varit ”väsentligen 

affärsmässigt motiverad” kan skapa problem. Regeringen har i sitt svar gällande 

nuvarande reglering framfört att det är så att det allmänna har bevisbördan 

gällande intäkt medan den skattskyldige har bevisbördan gällande avdrag. 106 

Kommissionen kritiserade starkt att om tioprocentsregeln i den nuvarande 

regleringen inte uppfylls måste den skattskyldige bevisa affärsmässigt motiverad 

utan att Skatteverket behöver framföra ens ett indicium. Att tioprocentsregeln 

undantar länder inom EES påverkade tidigare kritik från kommissionen.  Ett stort 

krav ställs dock på den skattskyldige att bevisa för Skatteverket att transaktionen 

inte skett för att ”uteslutande eller så gott som uteslutande få en väsentlig 

skatteförmån”, eller att den är ”väsentligen affärsmässigt motiverad”. 

Beviskravet i den omvända ventilen tycks utifrån dess skrivelse ligga på 

Skatteverket som måste bevisa att transaktionen skett för att ”uteslutande eller så 

gott som uteslutande få en väsentlig skatteförmån”. Utifrån placeringen av 

                                                        
106 A.a. s. 15. 
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bevisbördan anser jag att den omvända ventilen är proportionerlig. Problemet är 

dock förutsebarheten gällande regleringen. I Finansdepartementets promemoria 

framkommer det inte hur bedömningen ska ske eller av vem gällande ventilen. 

Bevisbördan gällande ventilen är däremot skriven så att den skattskyldige verkar 

ha bevisbördan. Om den skattskyldige är den som måste bevisa att skulden är 

affärsmässigt motiverad ställs ett stort krav på den skattskyldige. Att ingen 

vägledning gällande hur bedömningen för väsentligen affärsmässigt motiverat 

ska göras är även det ett problem. Bristen på vägledning gör att ventilen saknar 

klarhet och förutsebarhet. Ingen närmare beskrivning om vad väsentligen är sker 

heller. Utifrån det här anser jag att med stöd i SIAT-domen att regleringen är så 

pass oklar att den inte kan anses vara proportionerlig.  

 

Utifrån analysen som skett kan Finansdepartementets förslag av riktade 

ränteavdragsbegränsningsregler rättfärdigas. Däremot är dess otydlighet och brist 

på vägledning något som leder till att regleringen inte uppfyller kraven på klarhet 

och förutsebarhet. Att dessa krav inte uppfylls leder till att regleringen i sista 

steget av prövningen inte kan rättfärdigas och står därför i strid med EU-rätten 

och etableringsfriheten.  
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6 Avslutande kommentarer 

Syftet med uppsatsen har varit att utreda regeringens förslag till nya 

ränteavdragsbegränsningsregler och dess förenlighet med EU-rätten. För att 

kunna svara på frågeställningarna har de föreslagna generella reglerna och den 

riktade regleringen prövats mot skatteflyktsdirektivet artikel 4, BEPS åtgärd 4 

samt etableringsfriheten. Utredningen har resulterat i slutsatsen att förslagets 

riktade reglering inte är förenlig med etableringsfriheten. Den generella 

regleringen som föreslagits är förenlig med skatteflyktsdirektivet och BEPS. Det 

som kan påpekas är att regeringen i den generella regleringen tycks välja en 

restriktiv väg gentemot flera andra medlemsstater. 

 

Efter att Skatteverket uppmärksammat skatteplanering med räntor år 2009 

inleddes ett lagförslag. År 2009 infördes ränteavdragsbegränsningarna endast 

fem paragrafer lång i inkomstskattelagen. Lagstiftningen stramades åt år 2012 

och är den reglering som gäller idag vid lån inom intressegemenskaper. Det är 

den nuvarande reglering som förslaget grundar sig på. 

 

Skatteflyktsdirektivet som initierat förslaget är ett så kallat minimidirektiv. Med 

minimidirektiv menas att även införandet av en restriktivare reglering 

överensstämmer med direktivet. I förslaget framställs en huvudregel där 

avdragsunderlaget ska grundas på EBITDA. En möjlighet ges att även grunda 

avdragsunderlaget på måttet EBIT. Utöver huvudregeln föreslås ett flertal 

undantag som är frivilliga att implementera.  

 

Två förslag på en generell regel framförs i promemorian. Huvudmetoden bygger 

på en EBIT-metod till skillnad mot den som förespråkas både av BEPS och 

skatteflyktsdirektivet. Medan alternativmetoden följer BEPS och skatteflykts-

direktivet med att grunda avdragsunderlaget på EBITDA. Det är endast ett fåtal 

undantag som föreslås att införas. Den generella regeln följer direktivet och 

ställer upp en högre skyddsnivå än den som föreskrivs. Förslaget som framförs 
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av Finansdepartementet kan kritiseras då det kan leda till konkurrenssvårigheter 

för Sverige. 

 

En riktad reglering får tillämpas av medlemsstaterna enligt skatteflyktsdirektivet, 

vilket gör den riktade regleringen förenlig med direktivet. Bedömning av den 

riktade regleringens förenlighet gentemot etableringsfriheten blir en annan. 

Regleringen som föreslås införas bygger på den nuvarande hårt kritiserade 

lagstiftningen, som även mottagit en formell underrättelse av kommissionen. Det 

som särskilt utreds vid förenligheten med etableringsfriheten är de otydliga 

rekvisiten som behålls och även föreslås införas. Rekvisiten som åsyftas är 

”väsentlig skatteförmån”, ”uteslutande eller så gott som uteslutande” och 

”väsentligen affärsmässigt motiverat”. Rättfärdigandegrunden som blir relevant 

är motverkande av skatteflykt. EU-domstolen har i mål C-196/04 Cadbury 

Schweppes fastställt att rättfärdigandegrunden motverkande av skatteflykt endast 

får träffa rent konstlade upplägg. Rekvisiten i sig talar för att förslaget inte endast 

träffar rent konstlade upplägg med tanke på de värdebaserade begreppen. Även 

vid proportionalitetsbedömningen skapar de otydliga rekvisiten problem. 

Domstolen har tidigare uttalat i mål C-318/10 SIAT att en reglering som brister i 

sin förutsebarhet och är oklar brister i rättssäkerheten. En reglering som brister i 

rättssäkerheten kan inte uppfylla kravet på proportionalitet. Utifrån SIAT-domen 

är min åsikt att förslaget är otydligt och oförutsägbart vilket leder till att det 

brister i rättssäkerheten. Min slutsats är att förslaget till en riktad reglering inte är 

förenligt med etableringsfriheten. 

 

Förslaget som Finansdepartementet framfört i sin promemoria har flera problem. 

Valet av en betydligt restriktivare reglering kan missgynna Sveriges konkurrens-

kraft. Den riktade regleringen bygger på den nuvarande regleringen som är hårt 

kritiserad, och som även mottagit en formell underrättelse från kommissionen. 

Samt valet att i promemorian inte argumentera starkare för dess förenlighet med 

etableringsfriheten är anmärkningsvärt eftersom regleringen förslaget bygger på 

kritiserats av kommissionen. 
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Med tanke på att förslaget bygger på den nuvarande reglering och ingen 

argumentation varför förslaget är förenligt med etableringsfriheten redovisas så 

är det bara en tidsfråga, om förslaget går igenom, tills kommissionen framför en 

ny formell underrättelse gällande de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna. 
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