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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

I Sverige utgör varje aktiebolag ett enskilt skattesubjekt. Det innebär att varje aktiebo-

lags resultat beräknas och beskattas för sig. Dessa regler fortsätter även att gälla när

aktiebolaget ingår i en koncern. Varje koncernbolag beskattas alltså för sig, medan kon-

cernen i sig inte utgör något skattesubjekt. För att skatterätten inte skall förhindra att en

verksamhet organiseras på bästa sätt finns det regler som har till syfte att skattebelast-

ningen skall vara lika stor på en verksamhet oavsett om den organiseras i ett enda aktie-

bolag eller i en koncern. För att kunna uppnå denna neutralitet i beskattningen har lag-

stiftaren varit tvungen att ge koncerner en möjlighet att utjämna resultaten mellan de

ingående koncernbolagen. Det sätt som lagstiftaren erbjuder är användandet av kon-

cernbidrag. Om ett koncernbolag har ett positivt resultat och ett annat koncernbolag har

ett negativt resultat kan det tidigare lämna ett koncernbidrag till det senare. På så vis

kan underskottet i det förlustgående bolaget fyllas innan överskottet i det vinstgående

bolaget beskattas.

Koncernbidraget synes kunna lämnas genom en överföring av vilka värden som helst.

Värdeöverföringen bör kunna ske genom en överföring av alla slags tillgångar eller ge-

nom att tillämpa onormala avtalsvillkor vid en annan transaktion, t.ex. en tillämpning av

under- eller överpris vid en koncernintern försäljning av varor eller tillhandahållande av

tjänster. Om en värdeöverföring som uppstår genom onormal prissättning av en trans-

aktion inte redovisas brukar värdeöverföringen kallas dold vinstöverföring. Om egen-

domen har överlåtits till underpris ligger vinstöverföringen i att det uppstår en intäkt hos

det förvärvande bolaget, samtidigt som det överlåtande bolaget går miste om samma

intäkt, när den överlåtna egendomen senare realiseras till marknadsvärdet. Även om

egendomen aldrig realiseras uppstår en värdeöverföring i och med underprisöverlåtel-

sen. Denna värdeöverföring kommer i framtiden även att påverka resultatet, vilket inne-

bär att den ger upphov till en slags vinstöverföring. Däremot uppstår ingen vinstöverfö-

ring redan i och med överlåtelsen. Om egendomen överlåts till ett överpris uppstår en

viss vinstöverföring redan i och med överlåtelsen, oavsett om egendomen säljs vidare

eller inte. Svensk rätt har saknat uttryckliga regler om dolda vinstöverföringar, vilket
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har inneburit att det har rått osäkerhet på området. Den huvudsakliga regleringen har

man haft i ett uttalande i en proposition från 1965.1

För att skatterätten inte skall förhindra att den bästa organisationen av en verksamhet

uppstår måste en existerande verksamhet kunna omstruktureras utan att beskattning ut-

löses. 1999 fick Sverige en ny lagstiftning på området, omstruktureringslagstiftningen.

En av de nya lagar som ingår i det nya lagstiftningskomplexet är underprislagen.2 Lagen

reglerar beskattning av de omstruktureringar som sker genom att ett bolag överlåter till-

gångar till ett annat bolag till ett pris som understiger ett marknadsmässigt pris. Anled-

ningen till att ett underpris används vid dessa omstruktureringar är att överlåtelsen på så

vis inte utlöser någon realisationsvinstbeskattning. När sådana underprisöverlåtelser

företas mellan två koncernbolag kan transaktionen ha till syfte att uppnå en resultatut-

jämning mellan bolagen istället för att uppnå en bättre organisationsform. En och sam-

ma underprisöverlåtelse kan alltså utgöra en vinstöverföring samtidigt som den utgör en

omstrukturering. Om de två regelkomplexen påbjuder olika rättsföljder uppstår en kon-

kurrenssituation.

Denna till synes existerande regelkonkurrens har inte uppmärksammats särskilt mycket,

varken i lagstiftningsarbetet eller i doktrin. Ett av de få ställen där problemet berörs är i

förarbetena till den nya omstruktureringslagstiftningen.3 Förarbetsuttalandet är emeller-

tid så oklart att det inte kan lämnas utan närmare granskning.

1.2 Problemformulering

Den första frågan jag ställer är om den nya omstruktureringslagstiftningen reglerar så-

dana transaktioner som också regleras av reglerna om öppna koncernbidrag och dolda

vinstöverföringar, d.v.s. om ett koncernbidrag respektive en dold vinstöverföring samti-

digt kan vara en omstrukturering. För att komma underfund med det måste jag ta reda

på dels vad ett koncernbidrag respektive en dold vinstöverföring är, dels vad en under-

prisöverlåtelse är. Om det visar sig att de två regelkomplexen är tillämpliga på en och

samma transaktion ställer jag en andra fråga, nämligen hur reglerna förhåller sig till

                                                
1 Prop. 1965:126 s. 54. Innehållet i uttalandet kommenteras nedan.
2 Lag (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris.
2 Prop. 1998/99:15, s. 270.
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varandra. Är det så att reglerna kompletterar varandra eller är det möjligen så att de

konkurrerar med varandra? Kan det till och med vara så att den nya omstrukturerings-

lagstiftningen har ersatt de äldre reglerna om vinstöverföringar?

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur underprislagen förhåller sig till reglerna om

vinstöverföringar.

1.4 Avgränsningar

Uppsatsen har en skatterättslig ansats. Det innebär att endast skatterättslig problematik

kommer att behandlas. Eventuella civilrättsliga frågeställningar lämnas därhän. Den tar

vidare sikte på de vinstöverföringar som sker inom svenska äkta aktiebolagskoncerner.

Eventuella frågeställningar angående fåmansaktiebolag kommer inte att beröras. De

vinstöverföringar som kommer att behandlas är öppna koncernbidrag och dolda vinst-

överföringar. Det medför bl.a. att den vinstöverföring som kan ske genom användandet

av ett kommissionärsförhållande inte behandlas. Den skatterättsliga problematik som

rör aktieutdelning samt aktieägartillskott och dess återbetalning kommer inte heller att

beröras. Eventuella mervärdesskattefrågor som kan uppstå tas inte heller upp i uppsat-

sen.

I slutskedet av uppsatsarbetet uppmärksammade jag att en omstrukturering enligt un-

derprislagen kan ske med kontanter. Detta synes kunna innebära att ett koncernbidrag

kan utgöra en omstrukturering även om koncernbidraget inte sker genom en felaktig

prissättning av en tillgångsöverlåtelse. Jag har emellertid på grund av tidsskäl valt att

inte behandla detta förhållande.

1.5 Metod

Eftersom flera av rättsområdena jag går igenom är magert reglerade kommer jag att vara

tvungen att använda mig av allt tillgängligt material. Givetvis kommer jag att utgå från

gällande lagtext, i den mån sådan existerar. Då långt ifrån alla svar finns att finna i lag-

texten kommer mitt nästa steg vara att studera förarbetena, och då uteslutande betän-
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kanden och propositioner. Framför allt på omstruktureringsområdet, men även på vinst-

överföringsområdet, hoppas jag kunna finna många svar i förarbetena. Den torftiga

doktrin som finns på områdena kommer givetvis också att studeras. Vad gäller relevanta

rättsfall är tillgången närmast obefintlig.

Jag kommer att kommentera och analyserar lagrum, förarbeten, rättsfall och doktrin

löpande genom hela uppsatsen. Detta är nödvändigt eftersom osäkerhet föreligger inom

de flesta områdena och få av dessa områden förtjänar att lämnas utan analys.

1.6 Disposition

Efter detta inledande kapitel kommer jag att i kapitel 2 översiktligt gå igenom koncern-

begreppet och koncernbeskattning. Därefter sker i kapitel 3 en noggrann behandling av

koncerninterna vinstöverföringar. Kapitlet ägnas först åt de öppna koncernbidragen.

Först sker en genomgång av reglerna och sedan försöker jag besvara frågan vad ett öp-

pet koncernbidrag egentligen är. Kapitel 3 avslutas med en liknande genomgång av de

dolda vinstöverföringarna, d.v.s. dels en genomgång av reglerna och dels en genomgång

av vad en dold vinstöverföring egentligen är. Uppsatsen fortsätter därefter i kapitel 4

med en behandling av uttagsbeskattningen. I kapitel 5 sker en genomgång av omstruktu-

reringar och framför allt underprisöverlåtelser. Kapitlet innehåller framför allt en

genomgång av underprislagen och en analys av lagens tillämplighet och effekt. Uppsat-

sen avslutas med kapitel 6, där jag fastslår att det föreligger regelkonkurrens mellan

vinstöverföringsreglerna samt uttagsbeskattningsregeln och underprislagen. Jag ger

slutligen min syn på hur konkurrensen skall lösas.
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2 Koncerner och dess beskattning

2.1 Det aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet

Den aktiebolagsrättsliga definitionen av en koncern ges i Aktiebolagslag (1975:1385), i

fortsättningen kallad ABL, 1:5 respektive i Årsredovisningslag (1995:1554), i fortsätt-

ningen kallad ÅRL, 1:4, där det förklaras att en koncern utgörs av ett moderbolag och

ett dotterbolag. Ett aktiebolag är ett moderbolag om det har ett bestämmande inflytande

över ett annat aktiebolag. Det andra aktiebolaget är i så fall ett dotterbolag. Ett bolag

kan ha ett bestämmande inflytande över ett annat bolag på olika sätt. Huvudregeln är att

ett bestämmande inflytande erhålls genom att moderbolaget innehar mer än hälften av

rösterna för samtliga aktier i dotterbolaget. Ett bestämmande inflytande kan också er-

hållas genom att moderbolaget p.g.a. avtal med andra delägare förfogar över mer än

hälften av rösterna för aktierna.4 En koncern föreligger även om moderbolaget har ett

indirekt bestämmande inflytandet över dotterbolaget. Det innebär att ett moderbolag

tillsammans med ett dotterbolag kan äga eller förfoga över mer än hälften av rösterna

för aktierna i ett annat bolag för att det senare bolaget skall anses vara ett dotterbolag.

Varje aktiebolag utgör en juridisk person. Även när ett aktiebolag ingår i en koncern

fortsätter det enskilda aktiebolaget att utgöra ett självständigt rättssubjekt. Koncernen i

sig är däremot ingen juridisk person. Aktiebolagsrättsligt ges koncern ingen annan defi-

nition än den ovan nämnda. Ekonomiskt sett betraktas emellertid koncernen som en

starkt sammanbunden enhet.5 Den aktiebolagsrättsliga koncernregleringen är ett rätts-

område som har en utformning som stämmer dåligt överens med den ekonomiska verk-

ligheten.6 Med tiden har dock koncernen fått viss aktiebolagsrättslig acceptans, vilket

märks bl.a. i redovisningslagstiftningen.

Den aktiebolagsrättsliga lagstiftning som finns angående koncerner har framför allt

funktionen att hindra ett kringgående av aktiebolagsrättsliga regler genom användandet

av en koncern. Dessa regler ser bl.a. till att skydda borgenärer och minoritetsaktieägare.

                                                
4 Ett bestämmande inflytande kan uppnås även på andra vis. För en täckande uppräkning se t.ex. ABL
1:5.
5 Wiman, Bertil, Koncernbeskattning, andra upplagan, s. 13 f.
6 Rodhe, Knut, Aktiebolagsrätt, sjuttonde upplagan, s. 295.
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Det finns dock regler som har till syfte att underlätta en användning av koncernen som

organisationsform.

2.2 Det skatterättsliga koncernbegreppet

Den skatterättsliga definitionen av en koncern är den samma som den bolagsrättsliga.7

Det innebär att en koncern föreligger även ur skattehänseende när de kriterier som finns

i ABL är uppfyllda, dvs när ett aktiebolag har kontroll över mer än hälften av rösterna

för ett annat aktiebolags aktier.

I skattelagstiftningen har det utformats även ett annorlunda koncernbegrepp. Skattelag-

stiftningen innehåller vissa regler som ger fördelar till koncernbolag jämfört med fristå-

ende bolag. Fördelarna ligger i att koncernbolagen skall kunna företa transaktioner med

varandra på liknande villkor som avdelningar inom ett och samma aktiebolag kan. Des-

sa regler finns för att man inte har velat hindra en verksamhet att organisera sig på bästa

sätt. Sådana fördelar är dock endast motiverade när koncernen är helägd. Man brukar

tala om ett kvalificerat koncernbegrepp. För att ett dylikt koncernbegrepp skall föreligga

krävs att moderbolaget äger mer än 90 % av aktierna i dotterbolaget. Anledningen till

att 90 % och inte 100 % har valts är att ett moderbolag som äger 90 % av ett dotterbo-

lagsaktier kan lösa in resterande aktier genom tvångsinlösen.8 Märk att det är 90 % av

äganderätten av bolaget lagstiftaren avser när det handlar om det kvalificerande kon-

cernbegreppet, medan det är 50 % av rösterna för att ett koncernförhållande enligt ABL

skall föreligga.

Det finns även ett tredje koncernbegrepp inom skatterätten. Detta begrepp innefattar de

intressegemenskaper som kan finnas mellan olika aktiebolag p.g.a. ägandet, utan att

dessa utgör en koncern i enlighet med varken den aktiebolagsrättsliga definitionen eller

det kvalificerade koncernbegreppet. Det vanligaste fallet av ett sådant intresseförhållan-

de är när en fysisk person äger flera aktiebolag. Dessa bolag brukar sägas ingå i en

oäkta koncern. Skatterätten innehåller även regler för dessa oäkta koncerner.9

                                                
7 RÅ 1990 ref 90.
8 ABL 14:31.
9 Se t.ex. 2 § 3 mom 5 st SIL.
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På samma sätt som det enskilda aktiebolaget är ett separat rättssubjekt inom aktiebo-

lagsrätten är det så även inom skatterätten. Varje aktiebolag utgör ett eget skattesubjekt,

detta även när bolaget ingår i en koncern. Koncernen, som inte ges status som en juri-

disk person, ges heller inte status som ett skattesubjekt. Det innebär att varje koncern-

bolag beskattas för sin egen vinst. Detta framkommer av 6 § 1 mom b) Lag (1947:576)

om statlig inkomstskatt, i fortsättningen SIL. Jämfört med bolagsrätten har skatterätten

tagit större hänsyn till det speciella förhållande som råder mellan koncernbolag. Skatte-

lagstiftningen innehåller därför ett flertal regler som behandlar koncernförhållandet.

2.3 Neutralitetsprincipen

Inom den svenska skatterätten finns vissa regler som gäller enbart koncernbolag. Vissa

av dessa regler är till för att förhindra att koncernförhållandet utnyttjas för att komma

runt vissa reglers syften och på så vis erhålla omotiverade skatteförmåner, medan andra

är till för att inte försvåra en organisation i en koncern. Gemensamt har dessa regler ett

syfte att försöka skapa en neutralitet i beskattningen mellan verksamheter som är orga-

niserade i ett enda aktiebolag och verksamheter som är organiserade i en koncern. Det

innebär att en verksamhet inte skall beskattas högre eller lägre beroende på hur den är

organiserad. Hänsyn till neutralitetsprincipen har fått genomslag vid tillkomsten och

utformningen av reglerna om koncernbidrag och omstruktureringar.
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3 Koncerninterna vinstöverföringar

3.1 Inledning

Med koncernintern vinstöverföring menas i uppsatsen en överföring av obeskattade

vinstmedel från ett koncernbolag till ett annat. En vinstöverföring mellan två koncern-

bolag kan även ske av beskattade vinstmedel, vilket är fallet vid vinstutdelningar och

aktieägartillskott. För att en vinstöverföring skall ha en resultatutjämnande effekt krävs

att vinstöverföringen sker med obeskattade medel. Därför kommer endast dessa vinst-

överföringar att behandlas i fortsättningen, varför också begreppet koncernintern vinst-

överföring reserveras för dessa överföringar.

För att neutralitet mellan en organisation i ett aktiebolag respektive i en koncern skall

råda krävs att det finns någon slags möjlighet till resultatutjämning koncernbolagen

emellan. Den resultatutjämning som erbjuds av den svenska lagstiftaren är koncernbi-

drag. Ett koncernbidrag går till så att ett koncernbolag som har gått med vinst under

perioden för över delar av denna vinst till ett koncernbolag som har gått med förlust

under samma period. På så vis kan underskottet i det mottagande bolaget utnyttjas innan

koncernbolagen behöver redovisa någon beskattningsbar vinst. På så sätt sker en resul-

tatutjämning i koncernen, vilket får till effekt att koncernens skattebelastning blir lika

stor som om verksamheten istället hade drivits i ett enda aktiebolag.

3.2 Koncernbidrag som omkostnad

Ett bidrag från ett koncernbolag till ett annat är avdragsgillt för det givande bolaget om

bidraget utgör en omkostnad för intäkternas förvärvande eller bibehållande. Det följer

av huvudregeln i 20 § Kommunalskattelag (1928:370), i fortsättningen KL. Man brukar

i sådana fall tala om koncernbidrag som omkostnad. Koncernbidrag som omkostnad

lämnas för att bestrida kostnader som det mottagande bolaget har haft och som kommit

det givande bolaget till nytta. Ett sådant koncernbidrag är egentligen inget bidrag efter-

som det har sin grund i en verklig kostnad. Om ett koncernbolag lämnar ett sådant om-

kostnadsbidrag uppstår ingen vinstöverföring. Vad som normalt menas med koncernbi-

drag som omkostnad är dock att en viss vinstöverföring sker i samband med betalningen
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av omkostnaden. Summan som lämnas för att täcka omkostnaden är alltså inte mark-

nadsmässig. Dessa fall kommer i uppsatsen att behandlas tillsammans med dolda vinst-

överföringar i allmänhet.

3.3 Öppna koncernbidrag

3.3.1 Allmänt

När man talar om koncernbidrag är det i regel de koncernbidrag som kan lämnas enligt

2 § 3 mom SIL man menar. Dessa koncernbidrag kallas öppna koncernbidrag. Öppna

koncernbidrag är bidrag som ett koncernbolag kan lämna till ett annat koncernbolag

utan att en omkostnad för intäkternas förvärvande ligger till grund för bidraget. Öppna

koncernbidrag har istället till syfte att föra över resultat från ett koncernbolag till ett

annat. Anledningarna till en sådan vinstöverföring kan vara flera, även om den vanli-

gaste anledningen är att uppnå en resultatutjämning.10 Möjligheten att kunna flytta obe-

skattade medel mellan koncernbolagen medför att en koncern erhåller en beskattning

som om verksamheten istället hade organiserats i ett enda aktiebolag.

3.3.2 Regleringen av öppna koncernbidrag

Första stycket

Den huvudsakliga regleringen av öppna koncernbidrag finns i 2 § 3 mom SIL. I inled-

ningen till paragrafens första stycke finns det centrala innehållet i koncernbidragsregeln.

Där anges att ett moderbolag måste äga nio tiondelar av aktierna i ett dotterbolag för att

bolagen skall kunna lämna koncernbidrag till varandra med skattemässig verkan. Med

skattemässig verkan menas att koncernbidraget betraktas som en avdragsgill kostnad för

det givande bolaget och som en skattepliktig intäkt för det mottagande bolaget. Vidare

görs det viktiga tillägget att koncernbidraget får denna skattemässiga effekt även om

bidraget inte utgör en omkostnad för intäkternas förvärvande eller bibehållande för det

givande bolaget. Det är ju det som utmärker koncernbidraget. Ett öppet koncernbidrag

har ingen grund i någon omkostnad utan är endast ett sätt att minimera skattebelastning-

en på koncernen i sin helhet.

                                                
10 Angående andra anledningar till vinstöverföringar se kapitel 3.3.3.
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Efter det inledande stycket ges en uppräkning av förutsättningar för att koncernbidrag

enligt ovan skall kunna lämnas. Ett första kriterium är att varken det givande eller det

mottagande bolaget är ett bostadsföretag, investmentföretag eller ett förvaltningsföretag.

Anledningen till att dessa företagsslag är undantagna rätten att ge och ta emot koncern-

bidrag är att de beskattas enligt särskilda regler.11 Genom att undanta dessa företagsty-

per från koncernbidragsrätten hindras aktiebolag att kringgå skattelagstiftning genom att

organisera verksamheten i en koncern innehållande något av de uppräknade bolagsty-

perna.12

Det andra kriteriet som måste vara uppfyllt är att både det givande och det mottagande

bolaget måste redovisa koncernbidraget öppet och för samma taxeringsår.13 Kravet är

till för att förhindra att det givande bolaget drar av bidraget som en kostnad ett tidigare

år än det mottagande bolaget tar upp bidraget som intäkt. På så vis hade annars en

orättmätig skattekredit kunnat erhållas. Vidare hade regeln vid sin tillkomst till syfte att

hindra att koncernbolag som har olika räkenskapsår slussar bidraget fram och tillbaka

för att på så sätt skjuta beskattningen av vinster framåt i tiden.14 Idag hindras ett sådant

förfarande genom att alla koncernbolag i princip måste ha samma räkenskapsår.15

Ett tredje krav som ställs upp är att det dotterbolag som lämnar eller tar emot bidrag

skall ha varit helägt av moderbolaget under hela beskattningsåret eller sedan dotterbola-

get började driva verksamhet. Med helägt menas att moderbolaget skall ha ägt mer än

90 % av dotterbolaget. Kravet syftar till att förhindra att vinster eller förluster som här-

rör från en verksamhet utanför koncernen används för att kvittas mot vinster eller för-

luster inom koncernen.16

I lagrummet uppställs även villkor som har till syfte att trygga kedjebeskattningen. För

det första krävs, för att koncernbidrag skall kunna ges med skattemässig verkan, att om

ett moderbolag erhåller koncernbidrag från ett dotterbolag måste moderbolaget vara

                                                
11 Bostadsföretag beskattas enligt 2 § 7 mom SIL, och investmentföretag beskattas enligt 2 § 10 mom
SIL.
12 2 § 3 mom 1 st a) SIL.
13 2 § 3 mom 1 st b) SIL.
14 Prop. 1965:126, s. 21.
15 ÅRL 7:9.
16 2 § 3 mom 1 st c) SIL.
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frikallat från skattskyldighet för utdelning som det under samma beskattningsår hade

kunnat uppbära från dotterbolaget.17 Sist i första stycket finns kravet att det mottagande

koncernbolaget inte enligt avtal om dubbelbeskattning skall anses ha hemvist i en

främmande stat. Syftet med kravet är givetvis att hindra att skatt undandras den svenska

staten genom att vinst placeras i ett koncernbolag som beskattas i utlandet. I kombina-

tion med inledningen till första stycket, där det sägs att koncernbidragsreglerna endast

omfattar svenska bolag, uppfylls detta syfte.

Övriga delar av lagrummet

I andra och tredje stycket i 2 § 3 mom SIL finns undantag från kravet i första stycket att

ett koncernbolag måste äga mer än 90 % av ett annat koncernbolag för att koncernbi-

drag skall kunna ges bolagen emellan. I andra stycket finns den så kallade fusionsre-

geln, som innebär att koncernbidrag kan lämnas från ett moderbolag till sitt dotterbolag

med skattemässig effekt även om moderbolaget inte äger mer än nio tiondelar av dotter-

bolaget. För att det skall vara möjligt krävs för det första att det föreligger ett koncern-

förhållande enligt de aktiebolagsrättsliga reglerna, dvs att ett bolag förfogar över mer än

hälften av rösterna för ett annat bolags aktier. För det andra krävs att det mottagande

dotterbolaget, genom fusioner mellan moderbolaget och andra dotterbolag, hade kunnat

uppgå i moderbolaget. I tredje stycket förklaras att koncernbidrag kan lämnas mellan

två koncernbolag om koncernbidrag kan lämnas i enlighet med paragrafens första

stycke via ett mellanliggande koncernbolag. Regeln innebär alltså t.ex. att ett koncern-

bolag kan lämna ett koncernbidrag med skattemässig verkan till ett systerbolag, utan att

bidraget skall behöva gå vägen via det gemensamma moderbolaget.

Fjärde stycket innehåller en bevisbörderegel som säger att det är den skattskyldige som

måste visa att alla förutsättningar för att koncernbidrag kan lämnas med skattemässig

verkan föreligger. Femte stycket innehåller ett undantag som ger rätt till företag att, un-

der vissa uppräknade förutsättningar, lämna koncernbidrag som är av väsentlig betydel-

se ur samhällsekonomisk synpunkt, även om inte alla krav i paragrafen är uppfyllda.

                                                
17 2 § 3 mom 1 st d) SIL. Genom detta krav i kombination med e) sker en samordning med utdelnings-
reglerna i 7 § 8 mom SIL.
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3.3.3 Vad är ett öppet koncernbidrag?

Allmänt

Frågan vad ett öppet koncernbidrag egentligen är har inte diskuterats särskilt ofta. Nu

har frågan emellertid aktualiserats i och med tillkomsten av omstruktureringslagstift-

ningen. Frågan är relevant, då vi skall avgöra om det finns transaktioner som omfattas

av både koncernbidragsregeln och omstruktureringslagstiftningen. Koncernbidragsre-

geln i 2 § 3 mom SIL stadgar ingenting uttryckligen om vad ett koncernbidrag är. Vad

som framgår av lagtexten är att det rör det sig om någon slags överföring av någonting.

Det föreskrivs också att överföringen skall anses vara en avdragsgill kostnad hos giva-

ren och en skattepliktig intäkt hos mottagaren, även om bidraget inte utgör en omkost-

nad för intäkternas förvärvande eller bibehållande. Det betyder att ett koncernbidrag

inte skall betraktas som en kostnad för givaren. Ett koncernbidrag kan därmed inte utgö-

ras av en transaktion som innebär en ersättning. Av kravet på vederlagsfrihet följer att

koncernbidrag inte kan utgöras av ett marknadsmässigt lån, då ett lån innefattar ett vill-

kor om återbetalningsskyldighet.18 Då koncernbidragsgivaren inte erhåller någonting i

gengäld för koncernbidraget, är det alltså en slags vederlagsfri överföring av någonting

från ett koncernbolag till ett annat. Någonting annat tycks inte framgå av lagtexten. Vad

för slags överföring som avses framgår inte, och inte heller vad för någonting som skall

överföras.

Koncernbidragets syfte

För att kunna reda ut vad ett koncernbidrag egentligen är kan det vara lämpligt att ta

reda på vad syftet är med ett koncernbidrag. Syftet med reglerna om de öppna koncern-

bidragen är att ge en möjlighet åt koncernbolag att resultatutjämna dem emellan. I och

med en möjlighet för koncernbolagen att utjämna deras resultat innan dessa beskattas

kan den totala skattebelastningen på koncernen minskas. På så vis skall det inte finnas

några skattemässiga hinder mot att organisera en verksamhet i flera aktiebolag jämfört

med att organisera samma verksamhet i ett enda aktiebolag. Det är alltså neutralitets-

principen som har slagit igenom.19

                                                
18 SOU 1964:29, s. 82.
19 SOU 1964:29.
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En vilja att utjämna resultaten mellan koncernbolagen, och på så sätt minska skattebe-

lastningen, är också ett starkt motiv till att koncernbidrag lämnas inom svenska koncer-

ner. Det är dock inte det enda motivet. Koncernbolagen har ett flertal andra motiv till att

lämna koncernbidrag, och även om dessa motiv inte väger lika tungt som skatteminime-

ringsmotivet måste koncernbolagen ändå beakta dem vid beslutandet om koncernbidra-

gen.20

Ett av dessa syften är att uppnå en bra konsolidering i koncernbolagen. Det innebär att

koncernbolagen skall ha en bra fördelning mellan eget kapital och skulder. Ett koncern-

bidrag kan påverka storleken på både det egna kapitalet och skulderna. Alla koncernbi-

drag påverkar det egna kapitalet på så sätt att det fria egna kapitalet minskar hos givaren

och ökar hos mottagaren.21 Om koncernbidraget genomförs genom att bolagen låter ett

skuldförhållande uppstå påverkas även storleken på det givande bolagets skulder. Även

om ett koncernbidrag inte lämnas för att påverka konsolideringen måste bolagen beakta

att konsolideringen påverkas vid ett koncernbidrag.22

Ett annat syfte bolagen har med koncernbidragen är att stödja svaga bolag. Det kan vara

aktuellt vid ett uppbyggnadsskede eller vid en expansion, då det mottagande bolaget har

behov av mer pengar än det kan generera på egen hand. Givetvis kan ett bidrag även

lämnas för att ett koncernbolag skall undvika att gå i konkurs eller tvingas att likvide-

ras.23

Utöver skatteoptimeringssyftet, konsolideringssyftet och det sistnämnda resultatbidrags-

syftet kan bolagen ha andra syften med koncernbidragen. Sådana syften kan exempelvis

vara att låta moderbolaget ta hand om så stor del av vinsten som möjligt eller att placera

kapitalet i det bolag som förräntar det bäst.24

Slutsatsen av det anförda är att även om syftet bakom införandet av reglerna om öppna

koncernbidrag var att erbjuda koncernbolag en resultatutjämningsmöjlighet utnyttjas

denna reglering även i andra syften. När vi skall avgöra vad ett koncernbidrag är, d.v.s.

                                                
20 Kedner, Gösta, Former för koncerninterna vinstöverföringar, s. 148.
21 Redovisningsrådets akutgrupps uttalande Redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott.
22 Kedner, s. 84 och 148 f.
23 Kedner, s. 84 och 148 f.
24 Kedner, s. 81 ff och 148 f. Se även SOU 1964:29, s. 78.
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genom vilka slags transaktioner bidraget kan lämnas och vad som kan lämnas, är knap-

past koncernbolagens syfte med koncernbidrag relevant. Anledningen till att koncernbi-

draget existerar är att lagstiftaren har velat ge koncernbolagen en möjlighet att resultat-

utjämna innan beskattning sker. Därför skall hänsyn endast tas till resultatutjämnings-

syftet när vi skall avgöra hur ett koncernbidrag skall utformas.

Koncernbidragets utformning

Nu när vi vet syftet med koncernbidraget, kan vi då komma fram till vad ett koncernbi-

drag egentligen är, d.v.s. vad som skall överföras från det ena bolaget till det andra och

hur denna överföring skall ta form? Låt oss börja med den senare frågan, d.v.s. genom

vad för slags transaktion överföringen skall ske. Eftersom syftet med ett koncernbidrag

är att uppnå en resultatutjämning innan beskattning av de respektive koncernbolagens

resultat sker, måste överföringen ske med obeskattade medel. Om koncernbidraget

skulle lämnas med beskattade medel har ju det givande bolaget redan beskattats, vilket

innebär att någon resultatutjämnande effekt inte uppstår. En överföring av beskattade

medel mellan koncernbolag kan ske genom att dotterbolaget lämnar vinstutdelning till

moderbolaget samt genom att moderbolaget lämnar ett aktieägartillskott till dotterbola-

get. Ett koncernbidrag kan därför inte lämnas genom varken en vinstutdelning eller ett

aktieägartillskott.

Det måste här uppmärksammas att koncernbidrag kan lämnas genom en transaktion som

ur civilrättsligt hänseende är att beteckna som en vinstutdelning. Detta är möjligt då

koncernbidrag är ett skatterättsligt begrepp som inte uttryckligen regleras i civilrätten.

Däremot gäller de civilrättsliga regler som finns angående vinstutdelningar på alla de

transaktioner som stämmer in på den civilrättsliga beskrivningen av en vinstutdelning,

oavsett om de rubriceras som vinstutdelning, koncernbidrag eller någonting annat. Det-

samma gäller för aktieägartillskott, d.v.s. en transaktion som skatterättsligt är ett kon-

cernbidrag kan civilrättsligt rubriceras som ett aktieägartillskott.

Några andra krav, än de ovan anförda, tycks varken lagtexten eller dess förarbeten ställa

på den överföring genom vilken koncernbidraget lämnas. Det innebär att det enda krav
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som ställs är att det skall vara en vederlagsfri överföring av obeskattade medel.25 För att

en överföring skall ske med obeskattade medel krävs att bolaget som gör överföringen

redovisar avdraget i deklarationen innan det beskattningsbara resultatet. Det är alltså

upp till bolaget självt att avgöra om överföringen skall ske med obeskattade medel eller

inte. Än så länge har vi dock endast talat om formen för vinstöverföringen. Kvar att

behandla är frågan vad som kan överföras, d.v.s. vilka krav ställs på de medel som skall

utgöra koncernbidraget. Det kan därför vara lämpligt att övergå till att undersöka detta.

Den medelöverföring som man kanske först associerar med ett koncernbidrag är en di-

rekt överföring av kontanter. Detta utgör givetvis ett koncernbidrag och är ett ganska

vanligt sådant.26 Bolagen behöver givetvis inte använda sig av kontanter vid överföring-

en, utan vilken tillgång av ekonomiskt värde som helst synes kunna användas, t.ex.

skuldebrev, aktier och fastigheter.27 När reglerna om öppna koncernbidrag för första

gången introducerades i svensk rätt föreslog utredningen dock att man av praktiska skäl

endast skulle tillåta kontanter och fordringar som användbar tillgång vid överföringen.28

Förslaget kritiserades av flera remissinstanser för att vara alltför restriktivt.29 Sveriges

advokatsamfund föreslog att det enda krav som borde ställas på koncernbidraget, ur det

här hänseendet, är att det skall redovisas öppet i koncernbolagens deklarationer. Vilka

medel som sedan används för att uppnå överföringen skulle inte vara av betydelse. De-

partementschefen tycks ha följt advokatsamfundets linje då han anför att koncernbidrag

bör kunna lämnas även genom att prissättning på varor och tjänster sätts lägre eller hög-

re än normalt, under förutsättning att bidraget redovisas öppet i bolagens deklaratio-

ner.30 Om ett koncernbolag överlåter en tillgång utan att ta betalt över huvud taget är ju

detta ingenting annat än en onormal prissättning. Departementschefens uttalande torde

därför innebära att ett öppet koncernbidrag kan lämnas genom en överföring av vilken

tillgång som helst.

Det vanligaste sättet att genomföra koncernbidrag på går troligtvis till så att bolagen

endast låter ett skuldförhållande uppstå.31 På så sätt överförs aldrig några tillgångar.

                                                
25 SOU 1964:29, s. 82 ff.
26 Kedner, s. 124.
27 SOU 1964:29, s. 100.
28 SOU 1964:29, s. 100.
29 Prop. 1965:129, s. 70 f.
30 Prop. 1965:129, s. 73.
31 Kedner, s. 124.
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Fördelen med denna lösning är dels att bolagen minimerar transaktionskostnaderna, dels

att bolagens likviditet förblir opåverkad.

Vad är då slutligen ett öppet koncernbidrag? Lagstiftaren har inte ställt särskilt många

krav på en transaktion för att den skall klassificeras som ett koncernbidrag och någon

exakt definition är svår att ge.32 Det skall vara en vederlagsfri överlåtelse från ett kon-

cernbolag till ett annat. För att överlåtelsen skall få skattemässig effekt, d.v.s. vara av-

dragsgill för givaren och skattepliktig för mottagaren, måste den ske med obeskattade

medel. Det enda krav som ställs för att en transaktion skall ske med obeskattade medel

är att givaren yrkar avdrag för koncernbidraget i deklarationen. Det ställs heller inga

krav på de medel som överförs, utan dessa kan utgöras av vad som helst, så länge det är

av ekonomiskt värde.33

3.4 Dolda vinstöverföringar

3.4.4 Inledning

Med en dold vinstöverföring menas en vinstöverföring som inte redovisas öppet i vare

sig den bokföringsmässiga redovisningen eller deklarationen. Istället bakas den in i nå-

gon annan transaktion och döljs på så sätt. Ofta talas det om dolda koncernbidrag och

med det åsyftas samma sak. Ett koncernbidrag är dock en legaldefinition på de bidrag

som kan lämnas i enlighet med reglerna i 2 § 3 mom SIL. Ett sådant koncernbidrag

måste redovisas öppet.34 Det kan därför vara lämpligt att använda ordet dold vinstöver-

föring istället för ordet dolt koncernbidrag.

Precis som det öppna koncernbidraget har en dold vinstöverföring mellan två koncern-

bolag, i första hand, till syfte att utjämna resultatet mellan koncernbolagen och på så sätt

minska den totala skattebelastningen på koncernen.35 Användningen av dolda vinstöver-

föringar kan antas vara vanlig när det inte är möjligt för koncernbolagen att använda sig

                                                
32 SOU 1964:29, s. 82.
33 Prop. 1965:129, s. 73.
34 Se 2§ 3mom 1 st b) SIL, enligt ovan.
35 Som vi skall se längre fram kan dock en och samma transaktion utgöra en dold vinstöverföring samti-
digt som den utgör någonting annat. Syftet med denna transaktion kan alltså vara någonting annat än att
utjämna resultatet. Syftet med en dold vinstöverföring anses ändå vara att resultatutjämna. Märk dock att
även syftet med själva vinstöverföringen kan vara ett annat än att resultatutjämna.
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av det öppna koncernbidraget. Anledningen till det kan vara att kriterierna i 2 § 3 mom

SIL inte är uppfyllda.

3.4.5 Utformning av dolda vinstöverföringar

Allmänt

En dold vinstöverföring kan ske på många sätt. Det enda som krävs för att en transak-

tion skall klassificeras som en dold vinstöverföring är att det sker någon slags värde-

överföring och att denna värdeöverföring på något vis döljs. Det kan t.ex. handla om att

ett aktiebolag ger ett lån till ett annat koncernbolag och avtalar om en ränta som inte är

marknadsmässig eller att det ena bolaget utför administrativa tjänster åt det andra bola-

get och tillämpar en prissättning som inte är marknadsmässig. Det kan också ske genom

att det ena bolaget säljer en tillgång till det andra bolaget till ett pris som inte är mark-

nadsmässigt. Vilken transaktion som helst synes kunna användas, så länge effekten av

transaktionen är att det uppstår ett nettoflöde av värde från det ena bolaget till det andra.

Det skall uppmärksammas att det är just värde som måste överföras och inte resultat. En

resultatöverföring är alltid en värdeöverföring, men en värdeöverföring är inte alltid en

resultatöverföring. Värde kan överföras från ett bolag till ett annat utan att bolagens

resultat påverkas av överföringen, åtminstone inte direkt i och med överföringen. Det

vore kanske av den anledningen lämpligare att tala om dolda värdeöverföringar än dol-

da vinstöverföringar, men då termen vinstöverföring verkar vara allmänt accepterad

använder jag den.36

Det kan här vara på sin plats att påpeka att en vinstöverföring som sker genom felpris-

sättning av en tillgång eller en tjänst inte är det samma som en dold vinstöverföring. För

att en vinstöverföring skall klassificeras som dold krävs att den inte redovisas öppet

utan istället döljs. Om ett bolag tillämpar en prissättning som inte är marknadsmässig,

och på så vis överför värde till ett koncernbolag, men redovisar denna värdeöverföring i

deklarationen är inte överföringen dold. I vissa ställen i doktrinen kan man få uppfatt-

ningen att en vinstöverföring är dold så fort den sker genom felprissättning av någon

transaktion.37 Sannolikt rör det sig i de flesta fall om en dold vinstöverföring när den

                                                
36 Märk dock att Wiman motsätter sig termen, Wiman, s. 78.
37 Se exempelvis Wiman, s. 79, Edvardsson, s. 314 och 560, Olsson, s. 206 samt Arvidsson, s. 189.
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sker genom en felaktig prissättning. Det är möjligt att vissa författare väljer att inte

skilja på begreppen för att det är enklare att behandla dem tillsammans. Vill man vara

snäll kan man hävda att de gör det av pedagogiska skäl. En sådan sammanblandning är

dock inte särskilt lyckad eftersom den lätt kan leda till feltolkningar. I vissa fall är det

emellertid så att författaren inte har insett skillnaden mellan begreppen. Anledningen till

förvirringen är troligtvis ett olyckligt uttalande i propositionen.38

Felprissättning av löpande koncerninterna transaktioner

Ett sätt att uppnå en vinstöverföring är att tillämpa en felaktig prissättning av de löpande

transaktionerna som sker mellan koncernbolagen. För att denna typ av vinstöverföring

skall vara möjlig krävs att de aktuella koncernbolagen företar någon slags transaktion

med varandra inom den egentliga verksamheten. Sådana transaktioner kan exempelvis

vara att det ena bolaget utnyttjar administrativa tjänster som utförs av det andra bolaget

eller att det ena bolaget ger ett lån till det andra bolaget och tillämpar en ränta som av-

viker från marknadsräntan. Ett annat exempel kan vara att det ena bolaget befinner sig i

ett tidigare led i produktionskedjan och på så sätt säljer sina produkter till det andra bo-

laget. Vid bestämmandet av priser för dessa transaktioner kan ett pris sättas som förde-

lar de båda bolagens totala vinst bolagen emellan på det sätt som är förmånligast för

koncernen i sin helhet. Det kan ske genom att det ena bolaget får betala ett pris som är

antingen högre eller lägre än marknadspriset. Gemensamt för vinstöverföringar som

sker genom att löpande transaktioner mellan bolagen används är att det uppstår en effekt

på bolagens resultat direkt i och med felprissättningen, vilket även är fallet med öppna

koncernbidrag.

Felprissättning av verksamhetsfrämmande transaktioner

Ett annat sätt att skapa en dold vinstöverföring är att överlåta tillgångar mellan koncern-

bolagen till ett pris som inte motsvarar det marknadsmässiga utan att dessa transaktioner

utgör en del av bolagens löpande verksamhet. Det finns en skillnad i effekt mellan att

föra över vinst genom att använda sig av tillgångsöverföringar som hör till den löpande

verksamheten och tillgångsöverföringar som inte hör till den löpande verksamheten. I

det tidigare fallet uppstår en effekt på de båda bolagens resultat redan i och med trans-

                                                
38 Prop. 1965:126, s. 54. Mer om detta i kapitel 3.4.6.
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aktionen. I det senare fallet uppstår däremot inte alltid en sådan effekt. Om ett bolag

överlåter en tillgång till ett överpris påverkar detta överpris det överlåtande bolagets

resultat redan i och med försäljningen. Det köpande bolaget kommer dock att känna av

överpriset först när tillgången realiseras då bolaget erhåller en köpeskilling som är för-

hållandevis låg jämfört med vad bolaget erlade vid den koncerninterna transaktionen.

Om ett bolag istället säljer en tillgång till ett underpris är det troligt att inget av bolagens

resultat påverkas direkt vid försäljningen. Om tillgången säljs till ett pris som är lägre än

det skattemässiga värde som tillgången har hos det överlåtande bolaget gör detta bolag

en förlust direkt i och med försäljningen. Så länge tillgången dock säljs till ett pris som

understiger marknadsvärdet men inte det skattemässiga värdet sker ingen direkt påver-

kan på det överlåtande bolagets resultat. Resultatet kommer inte att påverkas förrän vid

den tidpunkt då tillgången realiseras av det köpande bolaget. Det är då det överlåtande

bolaget går miste om en realisationsvinst som bolaget kunde ha erhållit. Det köpande

bolagets resultat kommer aldrig att påverkas vid en underprisöverlåtelse redan i och

med försäljningen, detta oavsett om det sker till ett lägre värde än det bokförda. Det

köpande bolagets resultat kommer först att påverkas av underprisöverlåtelsen när till-

gången realiseras.

3.4.6 Reglering av dolda vinstöverföringar

I svensk lagstiftning finns det ingen uttrycklig reglering av dolda vinstöverföringar

mellan koncernbolag i allmänhet. Den enda regeln som finns är 43 § 1 mom KL, som

reglerar internationella vinstöverföringar. Lagrummet tar sikte på de fall där två aktie-

bolag, som befinner sig i en intressegemenskap med varandra, använder sig av avtals-

villkor som avviker från villkor som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende

bolag. Genom det icke marknadsmässiga avtalsvillkoret skall beskattningsbar inkomst

ha förts ut ur Sverige. Så länge båda bolagen beskattas i Sverige är regeln alltså inte

tillämplig. Regeln är en tillämpning av den så kallade armlängdsprincipen, vilken inne-

bär att transaktioner mellan två bolag inom en intressegemenskap skall ingås på arm-

längds avstånd, dvs enligt de villkor som skulle ha gällt om bolagen inte befann sig i

intressegemenskap.

Tidigare fanns även en annan regel om vinstöverföringar mellan koncernbolag. Regeln,

som återfanns i 57 § 3 mom KL, reglerade vinstöverföringar mellan koncernbolag som
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beskattades i olika kommuner. Syftet med regeln var att skatt inte skulle undandras vis-

sa kommuner. I och med att den kommunala beskattningen av aktiebolag upphörde

upphävdes regeln.39

När reglerna om de öppna koncernbidragen infördes i svensk rätt diskuterades även en

reglering av dolda vinstöverföringar mellan koncernbolag.40 Trots att utredningen41 re-

kommenderade en lagreglering av dolda vinstöverföringar valde regeringen att inte ta

med ett dylikt förslag i sin proposition.42 Enligt utredningen bör en viss vinstöverföring

via onormal prissättning tillåtas även om den inte redovisas öppet. En förutsättning är

att avvikelsen inte är avsevärd.43 För att en vinstöverföring över huvud taget skall tillå-

tas, d.v.s. även om prissättningen inte avsevärt avviker från marknadspriset, får den inte

syfta till att koncernbolagen skall erhålla en obehörig skatteförmån. De exempel utred-

ningen ger för vad som är en obehörig skatteförmån är dels de fall där mottagarbolaget

skulle vara skattskyldigt för utdelning från givarbolaget, dels de fall där mottagarbola-

get skulle vara skyldigt att betala gåvoskatt. Det skall noteras att utredningen anser att

möjligheten till vinstöverföring via prissättning även skall vara tillåten för oäkta kon-

cerner, d.v.s. sådana intressegemenskaper, på vilka reglerna om de öppna koncernbidra-

gen inte är tillämpliga.44 Det torde innebära att en dold vinstöverföring inte skall anses

ha till syfte att ge koncernbolagen en obehörig skatteförmån om den lämnas i en situa-

tion där bolagen inte har möjlighet att resultatutjämna med hjälp av öppna koncernbi-

drag. Det skall också påpekas att anledningen till att viss vinstöverföring via onormal

prissättning skall tillåtas enligt utredningen är främst av praktiska skäl. Utredningen

anför att det är önskvärt att undvika tvister angående huruvida en prissättning är mark-

nadsmässig eller inte, i de fall där den eventuella prisavvikelsen är obetydlig ur fiskal

synvinkel.45 Utredningen påpekar också att det är svårt för taxeringsmyndigheterna att

avgöra när en avvikelse från marknadsmässigt pris föreligger.46

                                                
39 Wiman, s. 82.
40 Prop. 1965:126.
41 Med utredningen menas Skatteutredningen angående ackumulerad inkomst mm, som kom med sitt
betänkande i SOU 1964:29.
42 Prop. 1965:126, s. 54.
43 SOU 1964:29, s. 112 och 116.
44 SOU 1964:29, s. 117.
45 SOU 1964:29, s. 118.
46 Prop. 1965:126, s. 54.
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I propositionen valde regeringen att inte ta med någon lagreglering av dolda vinstöver-

föringar  dels för att det skulle vara svårt att utforma en lagregel, dels för att taxerings-

myndigheterna skulle få svårt att avgöra när en oriktig prissättning har tillämpats.47

Detta innebär dock inte att propositionen föreslår att dolda vinstöverföringar skall vara

tillåtna i obegränsad omfattning. Propositionens utgångspunkt är att en dold vinstöver-

föring skall tillåtas om samma vinstöverföring hade kunnat uppnås genom ett öppet

koncernbidrag. Detta torde innebära att i de fall koncernbidragsrätt föreligger har kon-

cernbolagen också en obegränsad rätt att överföra vinster genom onormal prissättning

som inte redovisas öppet. Någon sådan obegränsad rätt förespråkar inte utredningen i

sitt betänkande.

Vidare anför departementschefen att, i de fall koncernbidragsrätt inte föreligger, bör en

dold vinstöverföring endast godkännas inom vissa gränser. Om priset avviker avsevärt

från marknadspriset skall vinstöverföringen inte accepteras. I linje med utredningens

förslag skall en dold vinstöverföring alltid underkännas, oavsett om prissättningen avse-

värt avviker från marknadspriset eller inte, om syftet med den är att koncernbolagen

skall erhålla en obehörig skatteförmån. Det enda exempel departementschefen ger på

vad som utgör en obehörig skatteförmån är att mottagaren av den dolda vinstöverfö-

ringen skulle ha betalat skatt för utdelning från givaren.48

Hur förarbetena skall tolkas är inte helt klart, vilket har märkts i doktrinen. Det har lett

till att det råder stor osäkerhet kring vad som gäller för dolda vinstöverföringars giltig-

het. Den kanske mest förespråkade lösningen är att de dolda vinstöverföringarna skall

följa samma regler som de öppna koncernbidragen. Det skulle innebära att en dold

vinstöverföring skulle vara tillåten, d.v.s. tillerkännas skattemässig effekt, om ett öppet

koncernbidrag kan lämnas med skattemässig effekt. Denna ståndpunkt förespråkas av

bl.a. Stig Olsson.49

Olsson hävdar att en dold vinstöverföring utgör ett koncernbidrag, och stödjer sin åsikt

på två uttalanden i propositionen. I det första uttalandet säger departementschefen att

man bör godkänna en dold vinstöverföring som sker genom en onormal prissättning om

                                                
47 Prop. 1965:126, s. 54.
48 Prop. 1965:126, s. 54.
49 Olsson, Stig, Inkråmsöverlåtelser inom koncern än en gång, Svensk Skattetidning, 1991, s. 206 ff.
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samma vinstöverföring skulle ha godkänts i form av ett öppet koncernbidrag. Överfö-

ringen skall godkännas i den bemärkelsen att den inte skall leda till någon korrigering

av de inblandade bolagens beskattningsunderlag. Härefter gör departementschefen ett

tillägg som har skapat oklarhet angående vad som skall anses gälla för dolda vinstöver-

föringar. Han säger att om uppgift om överföringen lämnas i deklarationen bör överfö-

ringen behandlas som öppet koncernbidrag.50

Vad som skall menas med uttalandets första mening är helt enkelt att en dold vinstöver-

föring skall vara tillåten om en motsvarande vinstöverföring hade kunnat ske genom

användandet av ett öppet koncernbidrag. Andra meningen betyder, enligt min uppfatt-

ning, ingenting annat än att om uppgift om vinstöverföringen, som har skett genom

onormal prissättning, lämnas i deklarationen, skall vinstöverföringen anses vara ett öp-

pet koncernbidrag. Ett öppet koncernbidrag kan lämnas genom en onormal prissätt-

ning.51 Så länge det redovisas öppet i deklarationen bör koncernbidraget kunna lämnas

genom vilken överföring av värde som helst.52 Vad departementschefen vill med den

sista meningen är att påpeka just att en vinstöverföring genom en onormal prissättning

går från att vara dold till att bli ett öppet koncernbidrag i och med att den redovisas öp-

pet. Tyvärr har uttalandet blivit lite otydligt, till följd av uttryckssättet att vinstöverfö-

ringen skall ”behandlas som” ett öppet koncernbidrag, istället för att uttrycka att det

”är” ett öppet koncernbidrag. Uttalandet är emellertid viktigt då utredningen är mycket

otydlig vad gäller skillnaden mellan begreppen dolda vinstöverföring och vinstöverfö-

ring genom onormal prissättning.53

Olsson tycks tolka uttalandet som att en dold vinstöverföring skall behandlas på samma

sätt som ett öppet koncernbidrag om den dolda vinstöverföringen redovisas öppet.

Skillnaden är att Olsson inte anser att överföringen som skett genom onormal prissätt-

ning är ett öppet koncernbidrag, utan endast en dold vinstöverföring, som emellertid

skall behandlas som på samma sätt som ett öppet koncernbidrag. Olsson tycks vara av

uppfattningen att så fort en vinstöverföring sker genom en onormal prissättning så är det

                                                
50 Prop. 1965:126, s. 54.
51 Prop. 1965:126, s. 73.
52 SOU 1964:29, s. 82.
53 Se exempelvis uttalandet i SOU 1964:29, s. 99, där det sägs att en vinstöverföring genom onormal
prissättning inte bör betraktas som ett öppet koncernbidrag.
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en dold vinstöverföring, en uppfattning som tycks delas av flera.54 Vad som får Olsson

att senare säga att en dold vinstöverföring är ett öppet koncernbidrag är departements-

chefens andra uttalande, där det återigen sägs att ett koncernbidrag bör kunna lämnas

genom en onormal prissättning, så länge värdeöverföringen öppet redovisas i deklara-

tionen.55 Olsson ser inte att man i propositionen gör skillnad på värdeöverföringar ge-

nom onormal prissättning och dolda vinstöverföringar. Detta leder till att, när departe-

mentschefen anför att ett koncernbidrag kan lämnas genom en onormal prissättning,

tolkar Olsson detta som att ett koncernbidrag kan lämnas genom en dold vinstöverfö-

ring. Därav kommer han till slutsatsen att en dold vinstöverföring är ett koncernbidrag,

om den redovisas öppet. Problemet är bara att en dold vinstöverföring aldrig kan redo-

visas öppet. Den måste per definition vara dold. Redovisas vinstöverföringen öppet är

det ett öppet koncernbidrag och därmed inte längre en dold vinstöverföring.

Även om man inte går så långt att man säger att en dold vinstöverföring är ett öppet

koncernbidrag, kan man fortfarande hävda att den skall behandlas som ett öppet kon-

cernbidrag. Det skulle innebära att en dold vinstöverföring är godkänd om en motsva-

rande vinstöverföring genom ett öppet koncernbidrag hade varit godkänd. För att ett

öppet koncernbidrag skall vara tillåtet, krävs emellertid att det redovisas öppet i dekla-

rationen. Redovisas det inte öppet har det inte skattemässig effekt. Om en dold vinst-

överföring skulle behandlas på samma sätt skulle det innebära att även denna vinstöver-

föring skulle behöva redovisas öppet för att godkännas. Eftersom den i så fall inte läng-

re skulle vara dold, skulle en sådan lösning innebära att en vinstöverföring aldrig kan

lämnas dolt. Exakt samma krav kan med andra ord inte ställas på de båda vinstöverfö-

ringarna.

Vad man skulle kunna tänka sig är att samma krav uppställs, med det viktiga undantaget

att en dold vinstöverföring inte behöver redovisas öppet. Skulle då inte kravet på den

öppna redovisningen av koncernbidrag omintetgöras om koncernbolag istället kan er-

hålla en motsvarande vinstöverföring den dolda vägen? Nej, man skall komma ihåg att

ett öppet koncernbidrag ger rätt till en omedelbar resultatutjämning i och med den öpp-

na redovisningen. En dold vinstöverföring ger ofta inte upphov till samma direkta vinst-

överföring. Det skulle, åtminstone så här långt, verka rimligt att låta koncernbolag er-

                                                
54 Se exempelvis Wiman, s. 79, Edvardsson, s. 314 och 560, Olsson, s. 206 samt Arvidsson, s. 189.
55 Prop. 1965:126, s. 73.
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hålla en omedelbar resultatutjämning om de redovisar överföringen öppet, medan om

den döljs inte låta dem erhålla samma förmånliga direkta resultatutjämning, utan endast

godkännas på så sätt att värdeöverföringen inte behöver återföras. Någon fiskal anled-

ning kan knappast finnas att underkänna en dold vinstöverföring i en situation där en

motsvarande överföring hade kunnat ske genom ett öppet koncernbidrag.

Mot att tillåta dolda vinstöverföringar när öppna koncernbidrag kan lämnas talar

omständigheten att reglerna om de öppna koncernbidragen är en så kallad fördelslag-

stiftning. Innebörden av att en regel är en fördelslagstiftning är att den tillskriver någon

slags förmån till någon, vilket också är fallet med koncernbidragsregeln, där de bolag

som uppfyller 2 § 3 mom SIL kan flytta vinster sinsemellan. Kännetecknande för en

fördelslagstiftning är att den begränsar fördelarna till endast den krets som omnämns i

regeln. Det innebär att den skall tolkas restriktivt. En restriktiv tolkning av koncernbi-

dragsregeln skulle innebära att alla kriterier som uppställs i paragrafen måste vara för

handen för att den skattemässiga fördel, som är följden av regelns tillämpning, skall

tillerkännas koncernbolagen. En förespråkare av denna ståndpunkt är Leif Edvardsson.56

Enligt Edvardsson skall en dold vinstöverföring inte godkännas om den inte redovisas

öppet. Här synes departementschefens omtalade uttalande än en gång ha lett till förvir-

ring. Vi har ju ovan konstaterat att en dold vinstöverföring inte kan redovisas öppet.

Redovisas överföringen öppet är den inte dold, utan i så fall rör det sig om ett öppet

koncernbidrag. Ett krav på att de dolda vinstöverföringarna skall redovisas öppet skulle

förhindra ett användande av dolda vinstöverföringar, eller åtminstone göra det lönlöst ur

skattemässigt hänseende. Edvardsson tycks, precis som Olsson, inte inse att en vinst-

överföring som sker genom en onormal prissättning kan vara både dold och öppen. An-

ledningen är att de båda inte förstår att departementschefens uttalande i allmänmotiver-

ingen57 tar sikte på både dolda vinstöverföringar och öppna koncernbidrag som sker

genom onormal prissättning, medan uttalandet i specialmotiveringen58 endast tar sikte

på öppna koncernbidrag som sker genom onormal prissättning.

                                                
56 Edvardsson, Leif, Svensk Skattetidning, 1990, s. 549 ff. och 1991, s. 313 ff.
57 Prop. 1965:126, s. 54.
58 Prop. 1965:126, s. 73.
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Det skall påpekas att även om regeln om öppna koncernbidrag skall tolkas restriktivt är

ett underkännande av en dold vinstöverföring inte en självklar följd. Ett öppet koncern-

bidrag innebär att det sker en resultatutjämning direkt i och med koncernbidraget.

Samma direkta resultatutjämning erhålls ofta inte genom en dold vinstöverföring.59 En

restriktiv tolkning av regeln om öppna koncernbidrag innebär att omedelbar resultatut-

jämning endast erhålls om en öppen redovisning sker. Om vinstöverföringen istället

döljs går koncernbolagen miste om denna resultatutjämning. Det behöver dock inte in-

nebära att den dolda vinstöverföringen skall underkännas.

Någonting annat som enligt Edvardsson talar för att inte tillåta dolda vinstöverföringar

så fort öppna koncernbidrag är tillåtna är att en dold vinstöverföring genom en under-

prisöverlåtelse innebär en skattekredit för koncernbolagen. En sådan skattekredit kan

inte uppnås genom ett öppet koncernbidrag, vilket skulle innebära att en dold vinstöver-

föring ger en lindrigare beskattning än ett öppet koncernbidrag.60 Detta skulle enligt

Edvardsson innebära en otillbörlig skatteförmån, vilket inte skall vara möjligt enligt

förarbetena till koncernbidragsreglerna. En underprisöverlåtelse av en tillgång påverkar

de inblandade bolagens resultat olika beroende på om överlåtelsen är ett led i den

egentliga verksamheten eller inte. Om överlåtelsen utgör ett led i den egentliga verk-

samheten kommer överlåtelsen medföra att det överlåtande bolagets resultat minskar

och det förvärvande bolagets resultat ökar. På så vis uppstår inga skillnader i beskatt-

ningen jämfört med ett öppet koncernbidrag. Om överlåtelsen istället inte utgör ett led i

den egentliga verksamheten påverkas bolagens beskattningsbara resultat först när till-

gången realiseras av det förvärvande bolaget.61 Någon skattekredit synes inte kunna

uppstå i det här fallet heller. När det i förarbetena talas om att otillbörliga skatteförmå-

ner inte får uppstå genom det dolda koncernbidraget nämns inte heller någon skattekre-

dit som exempel på en sådan förmån.

Vad skall då anses gälla angående dolda vinstöverföringar? Departementschefens utta-

lande skall, enligt min uppfattning, tolkas som att en dold vinstöverföring skall godkän-

nas om en motsvarande vinstöverföring hade kunnat ske genom ett öppet koncernbi-

drag. Om ett koncernbolag kan få till en vinstöverföring genom att lämna ett öppet kon-

                                                
59 Se kapitel 3.4.5.
60 Edvardsson, s. 315.
61 Se kapitel 3.4.5.
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cernbidrag förefaller det omotiverat ur fiskal synvinkel att angripa en vinstöverföring

endast för att den inte har redovisats öppet. Denna princip tycks också ha följts i rätts-

praxis.62

                                                
62 Edvardsson, s. 314.
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4 Uttagsbeskattning

4.1 Inledning

Det man kanske först förknippar med uttag är att en näringsidkare tar ut en vara ur sin

egen näringsverksamhet för att bruka den privat. Det var också dessa uttag som lagstif-

taren ville reglera vid kommunalskattelagens tillkomst. För att en näringsidkare inte

skulle erhålla några skattemässiga fördelar gentemot en anställd var dessa uttag tvungna

att beskattas. Reglerna om uttagsbeskattning kom alltså till av neutralitetsskäl. Även

skatteförmågeprincipen talar för att uttag ur näringsverksamheten skall beskattas.63 Ut-

tagsbeskattning skall emellertid ske även i en rad andra situationer.

4.2 Reglering och tillämplighet

De nuvarande reglerna om uttagsbeskattning finns i 22 § anv p 1 a KL. I 2 § 1 mom 1 st

SIL stadgas att 22 § anv p 1 a KL även gäller vid den statliga beskattningen. Uttagsbe-

skattningsregeln är därmed tillämplig även när ett uttag sker från en juridisk person,

t.ex. ett aktiebolag. Enligt anvisningspunktens första stycke skall ett uttag av en tillgång

behandlas som om tillgången hade avyttrats mot en ersättning motsvarande tillgångens

marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det pris som överlåtaren skulle ha erhållit

om tillgången hade sålts på marknaden under naturliga villkor.64 Det innebär att i de fall

en tillgång anses ha tagits ut ur verksamheten skall verksamheten beskattas på det sätt

som skulle varit fallet om verksamheten istället hade sålt tillgången till normalt pris. I

sjunde stycket stadgas att det som sägs om uttag av tillgångar också skall gälla för

tjänster.

När skall då uttag av en tillgång eller en tjänst anses ha skett? Enligt 22 § anv p 1 a 2 st

KL skall med uttag avses att en tillgång tillgodogörs från en förvärvskälla genom privat

konsumtion eller genom att överföras till en annan förvärvskälla. Den första delen av

stycket innebär att begreppet uttag innefattar alla fall där det uttagna konsumeras privat,

oavsett om det sker av näringsidkaren själv, dennes närstående eller någon annan.65

                                                
63 Aldén, Stefan, Om regelkonkurrens inom skatterätten, s. 60.
64 22 § anv p 1 a 4 st KL.
65 Pelin, Lars, Överlåtelse av företag, s. 65.
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Styckets andra del tar sikte på de fall där en fysisk person kan ha flera förvärvskällor.66 I

tredje stycket förklaras att uttag även skall anses ske när en tillgång överlåts utan ersätt-

ning eller till ersättning som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt

motiverat.67 Det är nu uttagsbeskattningsreglerna börjar bli intressanta ur vårt perspek-

tiv.

När ett aktiebolag överlåter en tillgång eller en tjänst till ett koncernbolag och betingar

sig ett vederlag som understiger marknadspriset skall alltså det givande bolaget beskat-

tas som om det hade sålt tillgången respektive tjänsten till ett pris motsvarande mark-

nadsvärdet. Detta gäller, med ett fåtal undantag, oavsett vilken slags tillgång det rör sig

om.68 Vi har tidigare konstaterat att ett aktiebolag kan överlåta både tillgångar och

tjänster till ett koncernbolag för att uppnå en resultatutjämning. Detta kan ske både ge-

nom öppna koncernbidrag och dolda vinstöverföringar. De öppna koncernbidragen kan

lämnas genom en överlåtelse av både tillgångar och tjänster antingen utan ersättning

eller till en ersättning som understiger marknadspriset, medan de dolda vinstöverföring-

arna endast kan lämnas genom att tillgångar eller tjänster överlåts till ett underpris.69

Det här verkar betyda att en och samma transaktion regleras av två olika regelverk, dels

reglerna om öppna koncernbidrag och dolda vinstöverföringar, dels reglerna om uttags-

beskattning. Det tycks alltså föreligga en regelkonkurrens.70 För att en regelkonkurrens

skall föreligga krävs emellertid även att rättsföljderna av de konkurrerande reglerna är

oförenliga.71 För att kunna konstatera att det verkligen föreligger en regelkonkurrens

måste vi därför undersöka om rättsföljderna av reglerna om vinstöverföringar respektive

uttagsbeskattning är oförenliga.

För att jämföra de två regelkomplexen använder vi oss av ett fiktivt fall, där ett aktie-

bolag överlåter en tillgång till ett koncernbolag mot en ersättning som utgörs av till-

gångens skattemässiga värde, vilket understiger marknadsvärdet. Om underprissättning-

                                                
66 SOU 1998:1, s. 135 och Lodin, Sven-Olof, m.fl., s. 343.
67 Uttagsbeskattning skall alltså ske även om det inte föreligger något privat förfogande. Även i detta fall
torde syftet vara att uppnå neutralitet. Se Aldén, s. 60.
6822 § anv p 1 a 1 och 5 st KL samt Lodin, s. 239.
69 Både öppna koncernbidrag och dolda vinstöverföringar kan ske genom överprissättning. En överpris-
sättning utlöser dock inte någon uttagsbeskattning, och behandlas därför inte i mer uppsatsen. En fråga
som också bör uppmärksammas är hur stort underpriset kan bli innan överlåtelsen skall anses vara veder-
lagsfri. Frågan är irrelevant för uppsatsen. Min åsikt är i alla fall att underpriset kan vara hur stort som
helst, så länge värdeöverföringen kan döljas i en annan transaktion.
70 Aldén, s. 33 ff.
71 Aldén, s. 43.
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en redovisas öppet blir regeln om öppna koncernbidrag tillämplig. Följden av det är att

givarbolaget får göra avdrag för skillnaden mellan tillgångens marknadsvärde och den

erhållna ersättningen.72 Mottagarbolaget får å sin sida ta upp samma skillnad som en

intäkt. På så sätt uppstår en vinstöverföring bolagen emellan, vilket är syftet med kon-

cernbidragsregeln. Om underprissättningen inte redovisas öppet uppstår ingen vinst-

överföring. Däremot uppstår en värdeöverföring då det köpande bolaget erhåller en till-

gång som har ett högre värde än det erlagda vederlaget. Denna värdeöverföring kan

även påverka resultatet, vilket är fallet om det köpande bolaget säljer tillgången vidare.

Effekten av att uttagsbeskattning sker är att marknadsvärdet på den överlåtna egendo-

men tas upp som en intäkt hos givarbolaget. Avdrag medges hos givarbolaget för till-

gångens skattemässiga restvärde. Mottagarbolaget tar upp marknadsvärdet som anskaff-

ningsvärde.73 Den skattemässiga konsekvensen av underprisöverlåtelsen är alltså den-

samma som om tillgången hade sålts till marknadspris. Någon skattemässig vinstöverfö-

ring uppstår inte. Däremot uppstår det en värdeöverföring från det givande bolaget till

det mottagande bolaget, då det senare tillförs en tillgång till ett värde som är högre än

vederlaget. Denna värdeöverföring kan dock aldrig påverka resultatet. Om tillgången

skulle säljas vidare skulle ingen realisationsvinst uppstå vid denna försäljning eftersom

det överlåtande bolaget har tillgångens marknadsvärde som anskaffningsvärde.

Går då rättsföljderna av reglerna om vinstöverföringar och uttagsbeskattning att förena?

Nej, det kan inte vara möjligt. Reglerna om öppna koncernbidrag föreskriver att det

givande bolaget skall få göra avdrag för underpriset, medan reglerna om uttagsbeskatt-

ning föreskriver att samma bolag skall ta upp samma underpris som en intäkt.74 Om

underpriset tas upp som en intäkt kan det inte samtidigt dras av från resultatet. I så fall

skulle upptagandet göras verkningslöst. Vice versa skulle avdraget bli verkningslöst om

samma underpris var tvunget att tas upp som en intäkt. Reglerna om de öppna koncern-

bidragen och reglerna om uttagsbeskattning har alltså oförenliga rättsföljder. Även om

det givande bolaget inte redovisar underprisöverlåtelsen öppet, utan siktar på att erhålla

en dold vinstöverföring, föreligger det viss oförenlighet i de två regelkomplexens rätts-

följder. Om bolaget som överlåter tillgången till underpris skall uttagsbeskattas uppstår

                                                
72 Givetvis under förutsättning att alla villkor i 2 § 3 mom SIL är uppfyllda.
73 Prop. 1998/99:15, s. 122.
74 Med underpris menas i uppsatsen skillnaden mellan det marknadsmässiga priset och det avtalade priset.
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fortfarande en värdeöverföring. Någon vinstöverföring blir det dock aldrig tal om, vilket

ofta är syftet med den dolda vinstöverföringen.

Innan vi kan konstatera att det verkligen föreligger en regelkonkurrens skall vi upp-

märksamma 22 § anv p 1 a 6 st KL. Lagrummet föreskriver att uttagsbeskattning inte

skall ske i de fall underprislagen, i fortsättningen UPL, talar mot detta. Det kan därför

vara på sin plats med en redogörelse för UPL.
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5 Omstruktureringar

5.1 Allmänt

Med omstruktureringar brukar menas att ett subjekt överför tillgångar av något slag till

ett annat subjekt, ofta med syftet att uppnå en omorganisation, även om syftet ibland

kan vara någonting annat.75 Syftet med omstruktureringen är dock aldrig att tillgången

skall avyttras till någon utomstående.76 En omstrukturering kan ta form på flera olika

sätt. Ett vanligt fall är att en enskild näringsidkare vill övergå till att driva sin verksam-

het i ett aktiebolag och därvid överlåter sina tillgångar till aktiebolaget. En annan om-

struktureringssituation är att ett aktiebolag överlåter tillgångar till ett annat aktiebolag

som har samma ägare. En omstrukturering kan också ske genom att två aktiebolag fu-

sionernas eller genom att ett aktiebolag överlåter aktierna i ett dotterbolag till ett annat

dotterbolag. Denna uppsats skall dock endast ägnas åt de omstruktureringar som sker

genom att ett aktiebolag överlåter tillgångar till ett annat aktiebolag inom samma kon-

cern.

Tillgångar i en verksamhet har ofta ett högre marknadsvärde än bokföringsmässigt vär-

de. Det kan t.ex. bero på att bolaget har tillämpat en högre avskrivningstakt än vad som

motsvarat värdenedgången av tillgångarna. När ett koncernbolag säljer en tillgång till

ett annat koncernbolag i omstruktureringssyfte brukar det ske till det bokförda värdet på

tillgången för att på så sätt inte ge upphov till någon realisationsvinst.77 Enligt 22 § anv

p 1 a KL skall dock ett bolag beskattas som om tillgången hade sålts för marknadsvär-

det. Detta skulle få en återhållande effekt på omstruktureringar. Därför innehåller om-

struktureringslagstiftningen regler som innebär att uttagsbeskattningen skall underlåtas i

vissa fall. Någon regelkonkurrens med 22 § anv p 1 a KL uppstår inte, då sjätte stycket i

den senare regeln medger att undantag från uttagsbeskattning skall ske i enlighet med

UPL.

                                                
75 Wiman, s. 94.
76 Lodin, s. 402. Märk dock att syftet med en omstrukturering kan vara ett led i en utförsäljning.
77 Avgörande för om det skall uppstå någon realisationsvinst eller inte är om försäljningspriset överstiger
det skattemässiga värdet på tillgången. Det skattemässiga värdet brukar stämma överens det med bokfö-
ringsmässiga värdet. Så är dock inte alltid fallet.
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1 januari 1999 trädde ett nytt regelkomplex i kraft. Efter Företagsskatteutredningens

betänkande Omstruktureringar och beskattning lade regeringen fram en proposition om

en reglering av beskattning vid omstruktureringar.78 Tidigare saknades en heltäckande

reglering och omstruktureringarna behandlades efter en framvuxen praxis. I och med

den nya lagstiftningen skall det bli lättare för företagen att förutse konsekvenserna av

omstruktureringar. Den huvudsakliga innebörden av omstruktureringslagstiftningen är

att omstruktureringar inte skall utlösa någon uttagsbeskattning. Då skattelagstiftningen

inte skall påverka hur en verksamhet utformas måste en organisation kunna omstruktu-

rera sig utan att negativa skattekonsekvenser uppstår. Därtill skulle många omstrukture-

ringar, t.ex. underprisöverlåtelser mellan två koncernbolag, kunna ske utan skattekonse-

kvenser mellan två avdelningar inom ett och samma aktiebolag. Det är alltså av neutra-

litetsskäl som omstruktureringslagstiftningen har kommit till. Det skall också påpekas

att många omstruktureringar anses vara samhällsekonomiskt eftersträvansvärda, då de

skapar rationalisering av näringslivet, vilket i sin tur ökar det totala beskattningsunder-

laget.

5.2 Underprislagen

5.2.1 Allmänt

En av de lagar som kom till i och med omstruktureringslagstiftningen är lag

(1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris, även känd som underpris-

lagen eller UPL. Samtidigt som ett syfte med lagen har varit att företag skall kunna or-

ganisera sin verksamhet på det sätt som är lämpligast utan att skatteeffekter skall påver-

ka denna utformning, har ett annat syfte varit att möjligheter till omotiverade skatteun-

dandraganden inte skall uppstå. Alla omstruktureringar är inte samhällsekonomiskt för-

svarbara.

5.2.2 Lagens innehåll

Effekten av att UPL är tillämplig är framför allt att det inte sker någon uttagsbeskattning

som annars skulle ha skett enligt 22 § anv p 1 a KL.79 Det innebär att ett öppet koncern-

bidrag eller en dold vinstöverföring, vilka har skett genom underprisöverlåtelser och

                                                
78 SOU 1998:1 resp. prop. 1998/99:15.
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därför skall uttagsbeskattas, undgår uttagsbeskattning. Detta är emellertid endast sant så

länge transaktionerna omfattas av UPL. Den naturliga frågan att ställa sig är därför vad

som krävs för att UPL skall vara tillämplig.

En förutsättning för att uttagsbeskattning skall underlåtas är att det inte uppstår några

otillbörliga skatteförmåner för koncernbolagen.80 Därför har lagstiftaren infört ett antal

villkor i underprislagen som måste vara uppfyllda för att uttagsbeskattning skall under-

låtas.81 Till att börja med omfattas inte alla överlåtare respektive förvärvare av lagen. I

vårt fall där både överlåtare och förvärvare är aktiebolag omfattas de dock.82 Ett annat

krav för att UPL skall vara tillämplig, och uttagsbeskattning därmed underlåtas, är att

förvärvaren av tillgången skall vara skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet i

vilken tillgången ingår och att inkomsten inte är undantagen beskattning genom ett dub-

belbeskattningsavtal.83 I fall detta krav inte uppställdes skulle beskattningsunderlag

kunna undandras. När förvärvaren är ett aktiebolag synes regeln endast ha relevans i

situationer med en internationell dimension, en dimension som av utrymmesskäl inte

behandlas i denna uppsats.

I UPL 20 § sker en koppling till reglerna om öppna koncernbidrag. Där ställs nämligen

som villkor, för att UPL skall vara tillämplig på överlåtelser av enstaka tillgångar, att

det överlåtande bolaget kan lämna koncernbidrag med skatterättslig verkan till det

köpande bolaget. Ett koncernbidrag kan lämnas genom att ett aktiebolag överlåter en

tillgång till ett koncernbolag utan ersättning eller mot en ersättning som understiger

marknadsvärdet. När koncernbidragsrätt föreligger är ett lämnat koncernbidrag av-

dragsgillt för givaren och skattepliktigt för mottagaren. Det får till effekt att en resultat-

överföring sker mellan bolagen, en resultatöverföring som ofta minskar koncernens to-

tala skattebelastning. För att koncernbidragsrätt skall föreligga uppställer emellertid

lagstiftaren vissa krav.84 Om en identisk underprisöverlåtelse skulle kunna undgå ut-

tagsbeskattning när koncernbidragsrätt inte föreligger av det ena eller andra skälet,

skulle koncernbidragsreglerna kunna kringgås. Den underlåtna uttagsbeskattningen

                                                                                                                                              
79 UPL 1 §.
80 Prop. 1998/99:15, s. 127 och 139 ff.
81 UPL 18-31 §§.
82 UPL 18 § 1 st.
83 UPL 19 §.
84 Kapitel 3.3.2.
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skulle leda till en värdeöverföring, som i sin tur kan medföra en vinstöverföring.85 En

underprisöverlåtelse av hela verksamheten, en verksamhetsgren eller en ideell andel av

någondera kan dock ske utan att uttagsbeskattning sker, även om rätt till koncernbidrag

inte föreligger. Troligtvis har bedömningen gjorts att en överlåtelse av en hel verksam-

hetsgren är för omfattande för att det skall företas i vinstöverförande syfte.

5.2.3 Tillämplighet

UPL är tillämplig på de fall där en tillgång som ingår i näringsverksamhet överlåts utan

ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet.86 Det innebär att UPL

är tillämplig, under vissa uppräknade förutsättningar, på alla de fall där ett aktiebolag

skall uttagsbeskattas för en underprisöverlåtelse av en tillgång.87 UPL tycks alltså inte

vara tillämplig när ett bolag har tillhandahållit en tjänst till ett underpris. I propositionen

sägs mycket riktigt också att UPL som huvudregel inte skall vara tillämplig på dessa

fall.88 Anledningen är att ett tillhandahållande av en tjänst inte har med omstrukturering

av företag att göra. Därför regleras inte underprissättning av tjänst i UPL.89 Det enda

undantag som nämns i förarbetena är tjänster som tillhandahålls i samband med en om-

strukturering. När dessa tillhandahålls till underpris skall de omfattas av UPL.90

Uttalandet i förarbetena att tjänster, som inte har med omstruktureringar att göra, inte

omfattas av UPL väcker en annan fråga. UPL är, i likhet med den övriga omstrukture-

ringslagstiftningen, inriktad på omstruktureringar. Frågan är om man kan ställa några

krav på den överlåtna tillgången för att man skall kunna hävda att det är fråga om en

omstrukturering. Kan man tala om en omstrukturering när det som överlåts är en till-

gång av mindre värde eller en tillgång som överlåts som ett led i den löpande verksam-

heten? Varken UPL eller dess förarbeten säger någonting uttryckligen om vad som

måste till för att en överföring skall konstituera en omstrukturering. Slutsatser kan

emellertid göras från UPL 20 §, som gör UPL:s tillämplighet på underprisöverlåtelser

av enstaka tillgångar beroende av koncernbidragsrätt.

                                                
85 Se kapitel 3.4.5 för en noggrannare diskussion.
86 UPL 1 § 1 st.
87 22 § anv p 1 a 3 st KL.
88 Prop. 1998/99:15, s. 163.
89 SOU 1998:1, s. 134.
90 Prop. 1998/99:15, s. 163 respektive SOU 1998:1, s. 134.
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UPL 20 § skulle kunna tolkas som så att endast en överlåtelse av en hel verksamhet, en

hel verksamhetsgren eller en ideell andel i någondera skall anses utgöra en omstrukture-

ring. Med andra ord skulle i så fall en överlåtelse av en enstaka tillgång, som inte utgör

en egen verksamhetsgren, inte klassificeras som en omstrukturering. En dylik tolkning

av 20 § kan dock inte anses vara korrekt. Utredningen framhåller nämligen att man inte

bör betrakta överlåtelser av enstaka tillgångar respektive överlåtelser av hela verksam-

heter eller hela verksamhetsgrenar annorlunda, vad gäller huruvida de utgör omstruktu-

reringar eller inte. En överlåtelse av en enstaka tillgång kan mycket väl utgöra en om-

strukturering. Anledningen till att överlåtelser av enstaka tillgångar görs avhängiga kon-

cernbidragsrätt, är att koncernbidragsreglerna annars skulle kunna kringgås. Utredning-

en påpekar att samma skall gälla även för lagertillgångar.91  Det torde betyda att UPL

även är tillämplig på underprissättningar av löpande koncerninterna transaktioner, åt-

minstone så länge koncernbidragsrätt föreligger.

UPL synes vara tillämplig på alla underprisöverlåtelser av tillgångar, under förutsätt-

ning att alla villkor i UPL är uppfyllda. Mot denna uppfattning ställer sig emellertid

Lodin. Lodin är av uppfattningen att UPL endast är tillämplig på underprisöverlåtelser

av engångskaraktär. Därför skall UPL inte vara tillämplig på underprissättningar av

koncerninterna transaktioner som ingår i den löpande verksamheten. Som stöd för sin

åsikt anför Lodin uttalandet i propositionen, där det sägs att underprissättning vid lö-

pande tillhandahållandet av tjänster inte har med omstruktureringar att göra.92 Enligt

Lodin finns det ingen anledning att behandla underprissättning vid löpande överlåtelse

av tillgångar annorlunda.93

Vilka tillgångar som omfattas av UPL är inte helt klart. Lodins uppfattning förtjänar

absolut uppmärksamhet. Det är svårt att anse en överlåtelse, som ingår i den löpande

verksamheten och som företas regelbundet, vara en omstrukturering. Min uppfattning är

emellertid att UPL omfattar underprisöverlåtelser av alla slags tillgångar, såväl tillgång-

ar som överlåts som ett led i verksamheten som tillgångar, vars överlåtelse är verksam-

hetsfrämmande. Avgörande för min ståndpunkt är utredningens uttalande, där det sägs

att såväl enstaka tillgångar som lagertillgångar skall omfattas, så länge koncernbidrags-

                                                
91 SOU 1998:1, s. 137.
92 Prop. 1998/99:15, s. 163.
93 Lodin, s. 414 ff.
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rätt föreligger. I begreppet lagertillgångar skall, enligt min mening, ingå sådana till-

gångar som koncernbolagen överlåter till varandra som ett led i den egentliga verksam-

heten.

5.2.4 Effekten av UPL:s tillämplighet

Den huvudsakliga innebörden av UPL är att uttagsbeskattning i enlighet med 22 § anv p

1 a KL inte skall ske under vissa förutsättningar. När de förutsättningar som räknas upp

i UPL är för handen behöver alltså det överlåtande bolaget inte ta upp den överlåtna

tillgångens marknadsvärde till beskattning. Istället tas endast det belopp till vilket till-

gången har överlåtits upp till beskattning, d.v.s. vanligtvis tillgångens skattemässiga

värde. Skillnaden mellan det skattemässiga värdet och det marknadsmässiga värdet

kommer att beskattas när det förvärvande bolaget vid ett senare tillfälle säljer, alterna-

tivt förbrukar, tillgången. Om en tillgång har överlåtits till ett värde som understiger

dess skattemässiga värde skall det skattemässiga värdet ändå anses utgöra vederlag.94

Motivet för att tillgången aldrig skall anses ha överlåtits till ett värde lägre än dess

skattemässiga värde, är att det överlåtande bolaget i en sådan situation skulle medges

avdrag för en konstruerad förlust. Någon förlust för koncernen har inte uppstått. I de fall

där tillgångens marknadsvärde understiger dess skattemässiga värde omfattas överlåtel-

sen inte av UPL, då det i dessa fall inte finns någon anledning till att underlåta en

eventuell uttagsbeskattning.95

Med marknadsvärde avses i UPL detsamma som avses i 22 § anv p 1 a 4 st KL, d.v.s.

det pris som överlåtaren kunde ha betingat för tillgången på marknaden under naturliga

villkor.96 Vad som avses med skattemässigt värde varierar beroende på vad för slags

tillgång det rör sig om. För lager och liknande tillgångar avses det värde tillgången har

vid beskattningen. För inventarier och dylikt avses anskaffningsvärdet minskat med

medgivna värdeminskningsavdrag. För realisationsvinstbeskattade tillgångar avses om-

kostnadsbeloppet.

                                                
94 UPL 1 § 2 st.
95 Prop. 1998/99:15, s. 150.
96 UPL 11 § som hänvisar 22 § anv p 1 a 4 st KL.
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6 Regelkonkurrens

6.1 Inledning

Nu när vi har gått igenom de olika regleringarnas innehåll och tillämpningsområde bör

vi kunna svara på frågan huruvida det föreligger en regelkonkurrens eller inte. Innan vi

gör det kan det vara på sin plats med en sammanfattning av de regler och transaktioner

som är aktuella.

En vinstöverföring mellan två koncernbolag kan ske genom ett öppet koncernbidrag

som lämnas i enlighet med reglerna i 2 § 3 mom SIL. Bidraget kan lämnas genom att

det ena bolaget överlåter en tillgång till underpris till det andra bolaget. Enligt min upp-

fattning kan en liknande vinstöverföring även ske genom en dold vinstöverföring om

koncernbidragsrätt föreligger. Det här är så att säga ena regleringen. Den har till syfte

att erbjuda koncernbolagen en möjlighet att resultatutjämna sinsemellan, och på så vis

erhålla en neutral beskattning.

Den andra regleringen består av regeln om uttagsbeskattning samt UPL. Enligt uttags-

beskattningsregeln i 22 § anv p 1 a KL skall en underprisöverlåtelse av en tillgång ut-

tagsbeskattas, såvida annat inte sägs i UPL. I UPL stadgas mycket riktigt också att ut-

tagsbeskattning inte skall ske i vissa fall. Uttagsbeskattningsregeln är till för att skapa

neutralitet genom att beskatta all slags tillgodogörande av en tillgång. UPL å sin sida är

till för att skapa neutralitet genom att göra det möjligt för en verksamhet att omstruktu-

rera sig utan negativa skattekonsekvenser.

När en vinstöverföring är ett öppet koncernbidrag respektive en dold vinstöverföring är

utrett. Redovisas en underprisöverlåtelse öppet i deklarationen är det ett öppet koncern-

bidrag, redovisas den inte är det en dold vinstöverföring. Här föreligger inga oklarheter

kring hur de två regleringarna förhåller sig till varandra. På samma sätt är förhållandet

mellan uttagsbeskattningsregeln och UPL klarlagt. Är UPL tillämplig skall uttagsbe-

skattning inte ske. Eftersom UPL är en ny lagstiftning och därtill mycket komplex är det

emellertid inte helt enkelt att avgöra när UPL är tillämplig. Detta är givetvis ett pro-

blem. Det stora problemet är emellertid att avgöra  hur vinstöverföringsreglerna förhål-
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ler sig till reglerna om uttagsbeskattning. Eftersom UPL:s innebörd är att vissa under-

prisöverlåtelser skall undgå uttagsbeskattning kommer i den kommande framställningen

att med uttagsbeskattningsreglerna menas både 22 § anv p 1 a KL och UPL.

6.2 Effekten av de olika reglernas tillämplighet

Beroende på hur de ovan nämnda reglerna förhåller sig till varandra kommer en under-

prisöverlåtelse att få olika utfall. Om underprisöverlåtelsen omfattas av reglerna om

öppna koncernbidrag är underpriset avdragsgillt för överlåtaren och skattepliktigt för

förvärvaren. Om det rör sig om en dold vinstöverföring som skall omfattas av vinstöver-

föringsreglerna kommer effekten av underprisöverlåtelsen att variera beroende på om

överlåtelsen är en del av den löpande verksamheten eller inte. Om underprissättning

sker av en transaktion som koncernbolagen företar med varandra som en del av den lö-

pande verksamheten kommer underpriset att påverka de båda bolagens resultat direkt i

och med felprissättningen. Om underprissättningen istället sker av en transaktion som

inte ingår i den löpande verksamheten kommer de båda bolagens resultat att påverkas

först vid en framtida vidareförsäljning av tillgången.97

Om underprisöverlåtelsen omfattas av uttagsbeskattningsreglerna och skall uttagsbe-

skattas, d.v.s. 22 § anv p 1 a KL är tillämplig, medan UPL inte är tillämplig, skall det

överlåtande bolaget ta upp underpriset som en skattepliktig intäkt. Det förvärvande bo-

laget tar upp det avtalade priset plus underpriset som anskaffningsvärde. På så vis upp-

står ingen vinstöverföring. Däremot uppstår en värdeöverföring. Denna kan emellertid

inte ge upphov till någon vinstöverföring vid en framtida vidareförsäljning.

Om underprisöverlåtelsen omfattas av uttagsbeskattningsreglerna men inte skall uttags-

beskattas, d.v.s. både 22 § anv p 1 a KL och UPL är tillämpliga, skall underpriset inte

tas upp som någon intäkt hos det överlåtande bolaget. Det överlåtande bolaget får

emellertid inte heller göra avdrag för underpriset, vilket hade varit fallet om regeln om

öppna koncernbidrag hade varit tillämplig. Det förvärvande bolaget tar upp det avtalade

priset som anskaffningsvärde. Detta innebär att det uppstår ett resultat som motsvarar

det som skulle uppstå om underprisöverlåtelsen hade omfattats av reglerna om dolda

vinstöverföringar.
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Det här betyder att om det rör sig om en dold vinstöverföring är det utan betydelse om

vinstöverföringsreglerna är tillämpliga eller om uttagsbeskattningsreglerna är tillämpli-

ga, så länge även UPL är tillämplig. Om det istället rör sig om ett öppet koncernbidrag

är det av betydelse om koncernbidragsregeln eller uttagsbeskattningsreglerna är till-

lämpliga, detta även om UPL är tillämplig. Om endast 22 § anv p 1 a KL är tillämplig

kommer det alltid att innebära en skillnad jämfört med vinstöverföringsreglerna, oavsett

om det skulle röra sig om en dold vinstöverföring eller ett öppet koncernbidrag. Det

finns därför anledning att försöka utreda hur regelkonkurrensen skall lösas.

6.3 Hur skall regelkonkurrensen lösas?

Ett första sätt att försöka finna svar på frågan hur regelkonkurrensen skall lösas är att

studera lagtexten. Om lagtexten uttryckligen föreskriver hur en regelkonkurrens skall

lösas är konkurrensproblemet utrett. Frågan är om man över huvud taget kan tala om en

regelkonkurrens i ett sådant fall. Uttagsbeskattningsregeln i 22 § anv p 1 a KL nämner

ingenting om vinstöverföringar. Vice versa nämner inte heller koncernbidragsregeln i 2

§ 3 mom SIL någonting om uttagsbeskattning. Däremot omtalar UPL koncernbidrags-

regeln i 20 §. Detta lagrum handlar dock om allmänna förutsättningar som måste vara

för handen för att UPL skall vara tillämplig. Paragrafen nämner ingenting uttryckligen

om förhållandet mellan koncernbidrag och underprisöverlåtelser. I lagtexten tycks alltså

ingen lösning på regelkonkurrens finnas.

I förarbetena till koncernbidragsregeln förs vissa diskussioner om underprisöverlåtelser

som företas av omstruktureringsskäl.98 Vad utredningen säger är att de, vid den tiden,

nya reglerna om vinstöverföringar inte skall påverka den äldre praxis som gäller under-

prisöverlåtelser i omstruktureringssituationer. Då det efter denna tidpunkt har tillkom-

mit en ny omstruktureringslagstiftning är utredningens uttalande inte särskilt relevant. I

förarbetena till uttagsbeskattningsreglerna har regelkonkurrensen inte ens uppmärk-

sammats.99 I förarbetena till UPL har regelkonkurrensen emellertid både uppmärksam-

                                                                                                                                              
97 Märk dock vad som sägs i kapitel 3.4.5 om en prissättning som understiger skattemässigt värde.
98 SOU 1964:29, s. 118 f och Prop. 1965:126, s. 35 och 53.
99 Prop. 1989/90:110, SOU 1998:1 samt Prop. 1998/99:15.
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mats och kommenterats. Det är regeringen som i propositionen har gjort ett uttalande

angående problemet.100

Regeringen observerar att en underprisöverlåtelse av sakegendom skulle kunna ske för

att lämna ett koncernbidrag. Därefter påpekar regeringen att koncernbidraget måste re-

dovisas öppet i deklarationen för att det skall få skattemässig effekt. Så här långt säger

propositionen ingenting nytt, men det är nu det intressanta kommer. Regeringen anför

att för att en öppen redovisning skall kunna ske förutsätts att det överlåtande bolaget tar

upp underpriset på tillgången som en intäkt. En konsekvens av detta är, enligt regering-

en, att överlåtelsen måste anses ha skett till marknadsvärdet. Det skulle i så fall inte vara

fråga om en underprisöverlåtelse.

Tyvärr säger inte regeringen mer än så här, vilket är synd då uttalandet inte är helt en-

kelt att förstå. Uttalandet tycks strida mot tidigare uppfattning, vilket borde ha föranlett

en noggrann förklaring. Vad regeringen säger är att ett öppet koncernbidrag aldrig kan

utgöra en underprisöverlåtelse. Därför skulle UPL aldrig vara tillämplig på öppna kon-

cernbidrag. Därtill skulle heller aldrig någon uttagsbeskattning enligt 22 § anv p 1 a KL

ske, eftersom uttagsbeskattning endast sker när det är fråga om underprisöverlåtelser.

Helt klart är att ett öppet koncernbidrag kan lämnas genom att ett aktiebolag överlåter

sakegendom till ett pris som understiger tillgångens marknadsvärde. Detta håller även

regeringen med om. Då är frågan varför ett öppet koncernbidrag som lämnas på detta

sätt inte skall anses vara en underprisöverlåtelse. För att ett öppet koncernbidrag skall

föreligga måste de båda bolagen redovisa underpriset öppet i deklarationen. Det går till

så att det överlåtande bolaget gör avdrag för underpriset, medan det förvärvande bolaget

tar upp underpriset som en intäkt. Enligt regeringen förutsätter detta att det överlåtande

bolaget tar upp underpriset som en intäkt. Denna förutsättning har jag svårt för att för-

stå. Syftet med koncernbidraget är ju att minska det överlåtande bolagets skattemässiga

resultat och öka det förvärvande bolagets resultat. Det sker genom att värdet på överfö-

ringen, d.v.s. underpriset, dras av från det överlåtande bolagets resultat, samtidigt som

det läggs till det förvärvande bolagets resultat. Om det överlåtande bolaget, i enlighet

                                                
100 Prop. 1998/99:15, s. 270.
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med regeringens uttalande, skulle vara tvunget att ta upp samma belopp som det precis

har gjort avdrag för, skulle effekten av koncernbidraget omintetgöras.

Då uttagsbeskattning enligt 22 § anv p 1 a KL förutsätter att en tillgång har överlåtits till

underpris skulle regeln inte vara tillämplig på öppna koncernbidrag som sker genom att

sakegendom överlåts till ett underpris, eftersom det inte är fråga om någon egentlig un-

derprisöverlåtelse, enligt regeringens synsätt. Däremot skall underpriset tas upp som en

intäkt hos det överlåtande bolaget. Det innebär att samma effekt erhålls som om uttags-

beskattning hade skett, nämligen att det överlåtande bolaget beskattas som om tillgång-

en hade sålts till sitt marknadsvärde. Resultatet av regeringens uttalande är alltså att ett

öppet koncernbidrag som lämnas genom att ett bolag överlåter sakegendom till under-

pris till ett annat koncernbolag inte omfattas av varken UPL eller regeln om uttagsbe-

skattning. Då underpriset emellertid av någon anledning ändå skall tas upp uppstår ett

resultat motsvarande en uttagsbeskattning. Detta torde medföra att ett öppet koncernbi-

drag inte kan lämnas med skattemässig verkan genom en underprisöverlåtelse av sak-

egendom.

Det skall uppmärksammas att regeringens uttalande endast synes ta sikte på öppna kon-

cernbidrag. Frågan är då vad uttalandet har för betydelse för dolda vinstöverföringar. En

tolkningsmöjlighet är att dolda vinstöverföringar som sker genom underprisöverlåtelser

skall omfattas av UPL. Anledningen till att ett öppet koncernbidrag inte skulle omfattas

är att överlåtaren måste ta upp underpriset som en intäkt för att kunna redovisa bidraget

öppet. Eftersom en dold vinstöverföring inte redovisas öppet torde en slutsats kunna

vara att det överlåtande bolaget inte behöver ta upp underpriset som en intäkt, vilket i

sin tur leder till att överlåtelsen verkligen sker till underpris. Resultatet av en sådan

tolkning skulle då bli att ett öppet koncernbidrag inte omfattas av UPL, medan en dold

vinstöverföring omfattas. Det förefaller otroligt att lagstiftaren har velat premiera ett

döljande av underprisöverlåtelsen.

En annan möjlig tolkning av uttalandet är att dolda vinstöverföringar skall följa samma

öde som de öppna koncernbidragen, d.v.s. inte omfattas av varken UPL eller 22 § anv p

1 a KL, men ändå erhålla en beskattning som motsvarar en uttagsbeskattning enligt sist-

nämnda regel. Detta skulle innebära att en underprisöverlåtelse som företas för att er-

hålla en resultatutjämning inte skall omfattas av UPL, samtidigt som en identisk under-
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prisöverlåtelse med ett annat syfte omfattas av UPL. Ett sådant resultat är i och för sig

materiellt sett ganska tilltalande. Syftet med omstruktureringslagstiftningen är ju att

företags- och samhällsekonomiska omstruktureringar skall kunna genomföras utan ne-

gativa skattekonsekvenser.101 Vad som menas med företags- respektive samhällseko-

nomiska omstruktureringar är inte helt lätt att avgöra. Det är dock tveksamt om en un-

derprisöverlåtelse som har till syfte att resultatutjämna mellan koncernbolagen, och på

så sätt minska den totala skattebelastningen, kan falla in under begreppen. Den resultat-

utjämningsmöjlighet som erbjuds av lagstiftaren är ju de öppna koncernbidragen.

Tolkningen skulle dock leda till stora tillämpningsproblem om det måste avgöras vid

varje underprisöverlåtelse vilket syfte den har. Tolkningen förefaller heller inte vara

särskilt troligt med tanke på att man i propositionen inte nämner någonting om detta

problem, ett problem man måste ha uppmärksammat.

Frågan är då vilken vikt man skall tillmäta uttalandet i propositionen. Uttalandet är

ganska klart vad gäller behandlingen av öppna koncernbidrag som lämnas genom en

överlåtelse av sakegendom till underpris. Transaktionen skall inte anses vara en under-

prisöverlåtelse och därmed inte omfattas av varken uttagsbeskattningsreglerna eller

UPL. Däremot skall underpriset ändå tas upp som en intäkt hos det överlåtande bolaget,

någonting som omöjliggör att lämna koncernbidrag i form av sakegendom. Med sak-

egendom menas annan egendom än pengar och fordringar. Detta skulle alltså betyda att

koncernbidrag endast kan lämnas i form av pengar eller fordringar, någonting som inte

var tänkt vid tillkomsten av regeln om öppna koncernbidrag.102 Det är därför tveksamt

om det verkligen är det regeringen har velat säga i propositionen.

Om uttalandet betyder att ett öppet koncernbidrag aldrig kan utgöras av en underpris-

överlåtelse, får det till följd att det inte föreligger någon konkurrens mellan reglerna om

öppna koncernbidrag respektive regeln om uttagsbeskattning och UPL. Eftersom utta-

landet inte är helt enkelt att ta till sig kan det vara lämpligt att undersöka om det finns

någon annan reglering som behandlar frågeställningen.

                                                
101 Lodin, s. 402.
102 Prop. 1965:129, s. 73.
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Regeringsrätten har i två förhandsbesked prövat frågan huruvida uttagsbeskattning

skulle ske när rätt att lämna öppna koncernbidrag förelåg.103 Dessa mål härrör i och för

sig från tiden innan UPL:s tillkomst, men de bör vara av relevans ändå. I båda fallen

kom regeringsrätten fram till att uttagsbeskattning inte skulle ske av den anledningen att

det förelåg särskilda skäl. Tidigare sades i 22 § KL att uttagsbeskattning skulle under-

låtas om det förelåg särskilda skäl mot en uttagsbeskattning. I och med tillkomsten av

den nya omstruktureringslagstiftningen har regeln om har särskilda skäl ersatts med

regeln som säger att uttagsbeskattning skall underlåtas i enlighet med UPL. Vad som i

rättsfallet sägs om förhållandet mellan regeln om öppna koncernbidrag och uttagsbe-

skattningsregeln bör dock gälla även efter denna ändring. Enligt Arvidsson innebär

rättsfallen att uttagsbeskattning alltid skall underlåtas om koncernbidragsrätt föreligger.

I båda fallen förelåg koncernbidragsrätt och uttagsbeskattning underläts också mycket

riktigt. Enligt min mening innebär dock inte rättsfallen att uttagsbeskattning aldrig kan

bli aktuellt om koncernbidragsrätt föreligger. Trots att det förelåg koncernbidragsrätt i

de båda fallen prövade regeringsrätten frågan om det förelåg särskilda skäl mot att ut-

tagsbeskattning skulle ske. Om regeln om koncernbidrag skulle ha företräde framför

uttagsbeskattningsregeln hade regeringsrätten inte behövt pröva om det förelåg särskilda

skäl mot uttagsbeskattning. Rättsfallen talar tvärt om för att koncernbidragsregeln inte

har företräde framför uttagsbeskattningsregeln.

Även Arvidsson anser att regeringsrättens prövande om särskilda skäl förelåg, trots att

koncernbidragsrätt förelåg, skulle vara onödig om koncernbidragsrätt innebar att uttags-

beskattning aldrig kan ske. Arvidsson väljer dock att betrakta regeringsrättens prövan

huruvida särskilda skäl förelåg som ett uttalande i förbigående, obiter dictum.104 Arvids-

son är tveklöst övertygad om att uttagsbeskattning skall underlåtas om koncernbidrags-

rätt föreligger. Han har inte mindre än 10 (!) skäl som talar för detta.105

Innan regeringsrätten kom med de två domarna har frågan huruvida uttagsbeskattning

skall underlåtas om koncernbidragsrätt föreligger debatterats av Leif Edvardsson och

Stig Olsson.106 Olsson är av samma uppfattning som Arvidsson, då även han tycker att

                                                
103 Mål nr. 4722-1992 och 4723-1992.
104 Arvidsson, Richard, Svensk Skattetidning, Koncernbidragsrätt och uttagsbeskattning, s. 196.
105 Arvidsson, s. 192.
106 Edvardsson, Leif, Svensk Skattetidning, 1990, s. 549 ff. och 1991, s. 313 ff. samt Olsson, Stig, In-
kråmsöverlåtelser inom koncern än en gång, Svensk Skattetidning, 1991, s. 206 ff.
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uttagsbeskattning aldrig kan bli aktuellt om koncernbidragsrätt föreligger.107 Eftersom

Olsson anser att en underprisöverlåtelse alltid är ett koncernbidrag kan uttagsbeskatt-

ning av en underprisöverlåtelse aldrig ske om koncernbidragsrätt föreligger.108 Olsson

tycks med andra ord anse att koncernbidragsregeln i 2 § 3 mom SIL har företräde fram-

för uttagsbeskattningsreglerna i 22 § anv p 1 a KL och UPL.

Edvardsson är av en annan uppfattning vad gäller huruvida uttagsbeskattning aldrig

skall ske om koncernbidragsrätt föreligger. Enligt Edvardsson kan uttagsbeskattning av

en underprisöverlåtelse endast underlåtas om kravet på särskilda skäl är uppfyllt.109 Idag

är kravet på särskilda skäl ersatt med UPL. Detta torde emellertid inte förändra Ed-

vardssons ståndpunkt vad gäller förhållandet mellan koncernbidragsregeln och uttags-

beskattningsreglerna. En översättning till dagens lagstiftning av vad Edvardsson säger

torde vara att uttagsbeskattning endast kan underlåtas om UPL är tillämplig. Enligt Ed-

vardsson innebär en rätt till koncernbidrag inte att uttagsbeskattning skall underlåtas.

Nu skall man dock uppmärksamma att Edvardsson tycks vara av uppfattningen att en

vinstöverföring genom en underprisöverlåtelse inte kan utgöra ett öppet koncernbidrag,

utan endast en dold vinstöverföring. När Edvardsson diskuterar huruvida en underpris-

överlåtelse skall uttagsbeskattas trots att det föreligger koncernbidragsrätt rör det sig

endast om dolda vinstöverföringar. Någon diskussion kring de fall där en underpris-

överlåtelse är ett öppet koncernbidrag för han inte. Därför kan man inte dra slutsatsen av

Edvardssons artikel att han anser att koncernbidragsregeln inte har företräde framför

uttagsbeskattningsreglerna. Däremot kan man dra slutsatsen att han anser att reglerna

om dolda vinstöverföringar inte har företräde framför uttagsbeskattningsreglerna.

Det kan här vara på sin plats att ta reda på vad ett underkännande av en dold vinstöver-

föring egentligen innebär. Enligt utredningen om koncernbidrag skall en otillåten dold

vinstöverföring leda till att de inblandade bolagens resultat skall omräknas.110 Utred-

ningen verkar anse att en dold vinstöverföring har samma inverkan på bolagens resultat

som ett öppet koncernbidrag, d.v.s. att det ena bolagets resultat minskar i och med

överlåtelsen, medan det andra bolagets resultat ökar.111 Därför skall enligt utredningen

                                                
107 Olsson, s. 207.
108 Olsson, s. 206 och 207.
109 Edvardsson, s. 313.
110 SOU 1964:29, s. 112.
111 SOU 1964:29, s. 112.
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de båda bolagens resultat återställas och visa ett resultat som om någon resultatpåver-

kande transaktion aldrig hade företagits. En dold vinstöverföring, som sker genom en

underprisöverlåtelse, påverkar emellertid ofta inte bolagens resultat.112 Vad innebär i ett

sådant fall att den dolda vinstöverföringen skall underkännas? Det som är mest troligt

enligt min uppfattning är att överlåtelsen skall uttagsbeskattas.

Frågan huruvida uttagsbeskattningsregeln har företräde framför reglerna om dolda

vinstöverföringar är alltså densamma som frågan huruvida den dolda vinstöverföringen

skall godkännas eller inte. Det är också den frågan som Edvardsson behandlar.113 Det är

svårt att utifrån det Edvardsson säger om dolda vinstöverföringar dra några slutsatser

angående hur reglerna om uttagsbeskattning och vinstöverföringar i allmänhet förhåller

sig till varandra.

I och med tillkomsten av UPL får det nästan anses vara klarlagt att koncernbidragsre-

geln inte har företräde framför uttagsbeskattningsreglerna. I förarbetena till UPL sägs

att uttagsbeskattning inte får underlåtas om det skulle leda till en otillbörlig skatteför-

mån.114 Detta har fått till följd att vissa villkor har uppställts i UPL för att uttagsbeskatt-

ning skall underlåtas.115 Ett av dessa villkor är att det måste föreligga koncernbidragsrätt

för att en underprisöverlåtelse av en enstaka tillgång skall undgå uttagsbeskattning, UPL

20 §. UPL:s innebörd är att uttagsbeskattning enligt 22 § anv p 1 a KL inte skall ske

under vissa förutsättningar. Det måste innebära att uttagsbeskattning skall vara för han-

den för att UPL skall bli aktuell. Om koncernbidragsrätt innebar att uttagsbeskattning

aldrig skulle ske skulle heller aldrig UPL bli aktuell när koncernbidragsrätt föreligger.

Om UPL aldrig skulle tillämpas om koncernbidragsrätt förelåg skulle kravet i UPL 20 §

inte fylla någon funktion.

Vidare finns det även andra villkor som alltid måste vara uppfyllda för att uttagsbe-

skattning skall kunna underlåtas med hjälp av UPL. Det är alltså inte tillräckligt att det

föreligger koncernbidragsrätt för att uttagsbeskattning skall kunna underlåtas. Om kon-

cernbidragsrätt innebar att uttagsbeskattning aldrig kunde bli aktuellt skulle kraven i

UPL förlora sin betydelse i dessa fall.

                                                
112 Se kapitel 3.4.5.
113 För en redogörelse av detta se kapitel 3.4.6.
114 Prop. 1998/99:15, s. 127 och 139 ff.
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115 UPL 18-31 §§.
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7 Sammanfattning

En underprisöverlåtelse av en tillgång mellan två koncernbolag kan omfattas av två oli-

ka lagstiftningar. Den ena lagstiftningen är reglerna om vinstöverföringar, medan den

andra lagstiftningen är uttagsbeskattningsreglerna, innefattande 22 § anv p 1 a KL och

UPL. Detta har jag påvisat i uppsatsen. Hur de två lagstiftningarna förhåller sig till var-

andra har jag däremot inte kunnat klargöra. Det troligaste är att de helt enkelt inte har

något klart förhållande till varandra. Detta måste lagstiftaren lastas för, då denne inte

har behandlat problemet tillfredsställande varken i lag eller förarbeten.

Det största problemet ligger i att det är mycket oklart hur regleringen av  dolda vinst-

överföringar ser ut. Förarbetena är ganska oklara, vilket har lett till att det föreligger

skilda uppfattningar i doktrinen angående vad som skall gälla för de dolda vinstöverfö-

ringarna. Ett problem är att det inte är säkert när en dold vinstöverföring är tillåten. Ett

annat problem är att det inte heller är säkert vad det innebär att en dold vinstöverföring

skall underkännas, d.v.s. vad för skattemässig effekt en gjord men inte godkänd dold

vinstöverföring får. Detta problem har sin grund i att det verkar vara oklart vad en dold

vinstöverföring egentligen innebär skattemässigt.

En tanke från min sida i uppsatsen initieringsstadie var att den nya UPL eventuellt hade

ersatt de gamla oklara reglerna om dolda vinstöverföringar. Detta är dock inte möjligt

eftersom UPL endast är tillämplig på underprisöverlåtelse, medan en dold vinstöverfö-

ring även kan ske genom en överprisöverlåtelse. Därtill är UPL endast tillämplig på

underprisöverlåtelser av tillgångar, medan en dold vinstöverföring kan ske genom en

underprisöverlåtelse av tjänster. Vidare hade en förutsättning för att UPL skulle ha er-

satt de äldre reglerna om dolda vinstöverföringar att resultatet av en underkänd dold

vinstöverföring hade varit att uttagsbeskattning skulle ske, vilket emellertid inte med

säkerhet kan sägas vara fallet.

I vissa situationer har jag emellertid kunnat visa att de två lagstiftningarna föreskriver

olika rättsföljder för en och samma underprisöverlåtelse. Så är exempelvis fallet när en

underprisöverlåtelse omfattas av både regeln om öppna koncernbidrag i 2 § 3 mom SIL
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och uttagsbeskattningsreglerna i 22 § anv p 1 a KL och UPL. Det innebär att det före-

ligger en regelkonkurrens mellan de två lagstiftningarna, vilket jag har visat i uppsatsen.

Jag anser att jag har kommit fram till att koncernbidragsregeln inte har företräde framför

uttagsbeskattningsreglerna. Jag vågar dock inte motsatsvis dra slutsatsen att uttagsbe-

skattningsreglerna har företräde framför koncernbidragsregeln.

Jag kan ingenting annat göra än att uppmana lagstiftaren att reda ut förhållandet mellan

vinstöverföringsreglerna och uttagsbeskattningsreglerna. Problemet har funnits innan

den nya omstruktureringslagstiftningen och det finns kvar än idag. Det stora problemet

som jag ser det är att det krävs en reglering av dolda vinstöverföringar. När en sådan

reglering sker är det emellertid lämpligt att även reda ut förhållandet mellan de två re-

gelkomplexen i allmänhet, om det över huvud taget är två regelkomplex och inte ett

enda.
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