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INLEDNING 

1. I förevarande mål har Högsta förvaltningsdomstolen hänskjutit en fråga avseende 

tolkningen av artikel 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 

2. Frågan har uppkommit i en tvist mellan bolaget Lexel AB (nedan kallat Lexel) och 

Skatteverket avseende bolagets rätt till avdrag för räntor som har betalats till ett 

franskt bolag i samma koncern. Skatteverket har nekat Lexel avdrag med stöd av en 

bestämmelse i nationell rätt som föreskriver att ränteutgifter som avser en skuld till 

ett företag som ingår i samma intressegemenskap inte får dras av om det 

huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att 

intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. 

3. Den nationella domstolens anser att det inte framgår klart av rättspraxis huruvida 

bestämmelsen är förenlig med EU-rätten. 

4. Mot denna bakgrund har den nationella domstolen hänskjutit följande fråga. 

”Är det förenligt med artikel 49 FEUF att vägra ett svenskt bolag avdrag för ränta 

som betalas till ett bolag som ingår i samma intressegemenskap och som hör 

hemma i en annan medlemsstat på den grunden att det huvudsakliga skälet till att 

skuldförhållandet har uppkommit anses vara att intressegemenskapen ska få en 

väsentlig skatteförmån, när en sådan skatteförmån inte skulle ha ansetts föreligga 

om båda bolagen hade varit svenska eftersom de då hade omfattats av 

bestämmelserna om koncernbidrag?” 

BEDÖMNING 

Inledande anmärkningar 

5. Den hänskjutande domstolen undrar huvudsakligen huruvida skillnaden i 

skattemässig behandling av räntebetalningar till ett koncernföretag som hör hemma i 

en annan medlemsstat och räntebetalningar till ett koncernföretag som hör hemma i 

Sverige utgör en inskränkning i etableringsfriheten och, om så är fallet, huruvida en 

sådan inskränkning kan rättfärdigas av de skäl som anförts av skattemyndigheten, 

det vill säga behovet av att förhindra skatteflykt och att bibehålla en väl avvägd 

fördelning av beskattningsrätten. Vidare aktualiseras i målet frågan om den aktuella 



3 

 

bestämmelsen uppfyller kraven på rättssäkerhet. Dessa frågor kommer här att 

behandlas i nämnd ordning. 

Inskränkning i etableringsfriheten 

6. Det ska inledningsvis erinras om att skillnad i behandling som följer av en 

medlemsstats skattelagstiftning inte utgör en inskränkning som strider mot 

etableringsfriheten om den gäller situationer som inte är objektivt jämförbara. 

7. Situationen där ett i landet hemmahörande bolag betalar ränta på ett lån till ett 

kommersiellt bolag i en annan medlemsstat som ingår i samma bolagskoncern 

skiljer sig inte, vad gäller räntebetalningar, från den där räntemottagaren är ett 

koncernföretag hemmahörande i samma medlemsstat, det vill säga Sverige i detta 

fall. Situationerna är således jämförbara. 

8. Vad gäller svenska mottagare av koncerninterna räntebetalningar påverkar de regler 

som begränsar avdragsrätten primärt sådana betalningar till investmentföretag, vilka 

beskattas enligt en särskild ordning, och till skattebefriade mottagare, såsom 

kommuner samt vissa ideella föreningar och stiftelser (se punkt 54 i beslutet om 

hänskjutande). Sådana enheter är emellertid inte objektivt jämförbara med 

konventionellt beskattade kommersiella företag, såsom räntemottagaren i tvisten vid 

den hänskjutande domstolen. Såsom domstolen konstaterade i domen i mål C-

324/00, Lankhorst-Hohorst, befinner sig inte ett bolag som utövar ekonomisk 

verksamhet i vinstsyfte och är skyldigt att betala bolagsskatt i en situation som med 

fog kan jämföras med offentligrättsliga juridiska personer och juridiska personer 

som utövar ekonomisk verksamhet i en särskild bransch eller som har uppgifter av 

allmänintresse.1 Det resonemanget är tillämpligt i föreliggande sammanhang. 

9. Huvudregeln i svensk skattelagstiftning är att ränteutgifter är fullt avdragsgilla vid 

beskattningen av ett företags inkomster av näringsverksamhet, såvida inte annat 

uttryckligen är stadgat. Bestämmelserna i 24 kap. 10 b–10 e §§ inkomstskattelagen 

(1999:1229) utgör undantag till den huvudregeln, genom att det där föreskrivs att 

ränteutgifter inte är avdragsgilla om de avser lån från ett koncernföretag (24 kap. 

10 b § inkomstskattelagen), förutom om inkomsten som motsvarar ränteutgiften 

skulle ha beskattats med minst 10 procent enligt lagstiftningen i den stat där det 
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företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, 

om företaget bara skulle ha haft den inkomsten (”tioprocentsregeln”) (24 kap. 10 d § 

första stycket inkomstskattelagen) och det huvudsakliga skälet till att 

skuldförhållandet har uppkommit inte är att intressegemenskapen ska få en väsentlig 

skatteförmån (”undantagsregeln”) (24 kap. 10 d § tredje stycket 

inkomstskattelagen). Även om förutsättningen i tioprocentsregeln inte är uppfylld 

ska ränteutgifter avseende sådana skulder som avses i 10 b § dras av om det 

skuldförhållande som ligger till grund för ränteutgiften är huvudsakligen 

affärsmässigt motiverat och om det företag inom intressegemenskapen som faktiskt 

har rätt till inkomsten som motsvarar ränteutgiften hör hemma i en stat inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (24 kap. 10 e § inkomstskattelagen). 

10. I förarbetena till de aktuella bestämmelserna anges, med avseende på 

undantagsregeln i 24 kap. 10 d § tredje stycket inkomstskattelagen, att det är det 

företag som begär avdrag som ska visa att skuldförhållandet inte huvudsakligen har 

uppkommit av skatteskäl och att med ”huvudsakligen” i detta sammanhang avses 

cirka 75 procent eller mer (se punkt 12 i beslutet om hänskjutande). 

11. I tvisten vid den nationella domstolen uppfyllde den ränta som Lexel betalade till 

det franska koncernbolaget tioprocentsregeln. Avdrag vägrades dock då 

skattemyndigheten bedömde att det huvudsakliga skälet till skuldens uppkomst fick 

anses vara att koncernen därigenom skulle få en väsentlig skatteförmån. 

12. I teorin är reglerna tillämpliga på samma sätt på inhemska som på 

gränsöverskridande koncerner. Såsom har påpekats i förarbetena kommer den 

ifrågavarande bestämmelsen i praktiken dock aldrig att vara tillämplig på 

konventionellt beskattade svenska företag som har rätt att lämna koncernbidrag till 

varandra.2 I den situationen skulle koncernen inte anses få en väsentlig skatteförmån 

eftersom det inte finns skattemässiga skäl att ge lån istället för koncernbidrag om 

företagen önskar överföra beskattningsbar vinst inom koncernen. 

13. Det kan tilläggas att den omständigheten att de aktuella bestämmelserna primärt tar 

sikte på gränsöverskridande situationer på ett underförstått sätt bekräftas i 

                                                                                                                                                 
1  Domstolens dom av den 12 december 2002, Lankhorst-Hohorst GmbH, C-324/00, 

ECLI:EU:C:2002:749, punkt 28. 
2  Prop. 2012/13:1, s. 254. 
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förarbetena. Det anges där att bestämmelserna syftar till att förhindra att den 

svenska skattebasen urholkas3 samt att det i inhemska situationer normalt sett inte 

sker någon sådan urholkning, eftersom ett skatteavdrag för ett företag vanligtvis 

uppvägs av beskattningen av den ränta ett annat företag tar emot.4 Det anges också 

uttryckligen att bestämmelserna tar sikte på internationella koncerner.5 

14. Den aktuella lagstiftningen innebär således en inskränkning i etableringsfriheten för 

koncerner bestående av kommersiella företag då lånet ges av ett koncernföretag som 

är hemmahörande i en annan medlemsstat, i de fall där villkoren för koncernbidrag 

skulle ha varit uppfyllda om båda företagen hade varit hemmahörande i Sverige. 

Ränteavdraget är en skatteförmån som i praktiken är förbehållen koncerner 

bestående av kommersiella företag där koncernföretagen är inhemska, medan 

koncerner som även består av företag i andra medlemsstater sällan kommer att 

kunna dra fördel av det. Lagstiftningen kommer därför särskilt att missgynna sådana 

koncerner. Detta utgör en inskränkning i etableringsfriheten enligt artikel 49 FEUF, 

eftersom den leder till att det blir mindre attraktivt för företag i andra medlemsstater 

att utöva denna frihet och dessa kan därmed komma att avhållas från att förvärva, 

bilda och bibehålla dotterbolag i Sverige.6 

Kan en sådan inskränkning rättfärdigas?  

Allmäna överväganden om tänkbara skäl 

15. Det följer av domstolens fasta rättspraxis att nationella åtgärder som inskränker de 

grundläggande friheterna kan rättfärdigas av tvingande skäl av allmänintresse, om 

de är ägnade att säkerställa förverkligandet av det mål som eftersträvas och inte går 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.7 

16. Skatteverket har i målen vid den nationella domstolen hävdat att om det skulle anses 

föreligga en inskränkning kan den rättfärdigas med hänvisning till behoven av att 

bevara en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna samt 

att motverka skatteflykt och skatteundandraganden. Det har vidare anfört att när 

                                                 
3  Prop. 2012/13:1, s. 272. 
4  Prop. 2012/13:1, s. 230, 231, 248, 252, 253 och 272. 
5  Prop. 2012/13:1, bl. a. s. 231 och 272. 
6  Se domstolens dom av den 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, 

ECLI:EU:C:2007:161, punkt 61. 
7  Se, bland annat, domstolens dom av den 6 juni 2013, kommissionen/Konungariket Belgien, C-383/10, 

ECLI:EU:C:2013:364, punkt 49. 
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dessa rättfärdigandegrunder beaktas tillsammans så krävs inte att den nationella 

regeln är inriktad endast på rent konstlade upplägg (se punkt 45 i beslutet om 

hänskjutande). 

17. Förhindrande av skatteflykt kan tänkas rättfärdiga den svenska lagstiftningen i fråga, 

eftersom Lexel vägrades ränteavdrag med hänvisning till 24 kap. 10 d § tredje 

stycket inkomstskattelagen, det vill säga på grund av att skattemyndigheten fann att 

det huvudsakliga skälet till skuldens uppkomst var att koncernen därigenom skulle 

få en väsentlig skatteförmån. Åtgärden att vägra avdrag för ränta betalad till ett 

företag etablerat utanför Sverige kan vara ägnad att uppnå detta mål. Det återstår då 

att pröva huruvida åtgärden är proportionerlig i förhållande till målet. 

18. Så förefaller emellertid inte vara fallet vad gäller behovet av att bevara en väl 

avvägd fördelning av beskattningsrätten. Den svenska lagstiftningen i fråga kan 

mycket väl vara ägnad att hindra att den svenska bolagsskattebasen urholkas, men 

den förefaller inte ha någon direkt koppling till målet att bevara en väl avvägd 

fördelning av beskattningsrätten.  En väl avvägd fördelning av beskattningsrätten är 

per definition vad stater, eller beskattningsjurisdiktioner, i allmänhet söker 

åstadkomma genom att ingå bi- eller multilaterala skatteavtal sig emellan i syfte att 

eliminera dubbelbeskattning, det vill säga avtal om tilldelning av beskattningsrätt 

mellan två eller fler avtalsslutande stater. Sådana skatteavtal innehåller vanligtvis 

regler om tilldelning av beskattningsrätten avseende ränteinkomster, men de reglerar 

inte förutsättningarna för avdragsrätt för ränteutgifter med avseende på bolagsskatt, 

eftersom det i sig inte inverkar på fördelningen av beskattningsrätten mellan de 

avtalsslutande staterna. Inkomst av affärsverksamhet beskattas i allmänhet i det land 

där det företag som genererar den har hemvist, såvitt den inte är att hänföra till ett 

fast driftställe beläget i den andra avtalsslutande staten. De särskilda 

bestämmelserna om bolagsskattebasen i de avtalsslutande staternas nationella 

lagstiftning saknar i allmänhet betydelse för tilldelningen av beskattningsrätt. 

Behovet av att motverka skatteflykt 

19. För att en inskränkning i etableringsfriheten ska kunna rättfärdigas av behovet att 

motverka skatteflykt och missbruk måste det specifika ändamålet med en sådan 

inskränkning vara att hindra beteenden som består i att iscensätta fiktiva upplägg 

som inte har någon ekonomisk förankring och som arrangeras i syfte att undvika 
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skatt som normalt ska betalas på den vinst som genererats i verksamhet som bedrivs 

inom det nationella territoriet.8  Det följer vidare av domstolens rättspraxis att 

varken skatteförmåner eller organisatoriska skäl för en transaktion i sig kan medföra 

att den aktuella transaktionen inte ska anses vara verklig och legitim.9 Målet att 

minimera den egna skattebördan är i sig ett giltigt kommersiellt skäl så länge som de 

åtgärder som vidtas för att uppnå detsamma inte medför en konstlad vinstöverföring. 

Så länge skattebetalare inte har vidtagit åtgärder som utgör missbruk kan utövandet 

av etableringsfriheten inte hindras bara på den grunden att skattenivån är lägre i en 

annan medlemsstat. 

20. Den aktuella svenska lagstiftningen förefaller inte uppfylla ovanstående kriterier. 

Även om också rent konstlade upplägg kan komma att omfattas av denna 

lagstiftning är dess syfte inte att motverka sådana upplägg och dess tillämpning är 

inte begränsad till dessa. Den fiktiva aspekten är inte ett kriterium för att neka 

avdragsrätt. Den blotta förekomsten av en förmodad skatteförmån är i sig tillräcklig 

för att medföra nekad avdragsrätt. Enligt den svenska lagstiftningen innebär den 

omständigheten att skatteskäl eller organisatoriska skäl anses utgöra mer än en viss 

procentsats av orsaken till transaktionen att missbruk förutsätts, vilket innebär att 

ränteavdrag nekas i koncerninterna situationer. 

21. Det ska tilläggas att för att en nationell lagstiftning som är avsedd att motverka 

missbruk inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det målet måste 

den föreskriva att om verifieringen av objektiva omständigheter utmynnar i 

slutsatsen att den aktuella transaktionen utgör ett fiktivt upplägg som inte betingas 

av några verkliga affärsmässiga skäl, måste, i enlighet med armlängdsprincipen, 

nekandet till ränteavdrag begränsas till den del av dessa räntor som överstiger vad 

som skulle ha avtalats om det inte förelegat några särskilda förbindelser mellan 

parterna.10 

Ska de två potentiella rättfärdigandegrunderna beaktas tillsammans? 

22. Skatteverket har, som ovan nämnts, i målen vid den nationella domstolen gjort 

gällande att när behoven av att motverka skatteflykt och av att bevara en väl avvägd 

                                                 
8  Domen i det ovannämnda målet C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, punkt 74. 
9  Domstolens dom av den 5 juli 2012, SIAT SA, C-318/10, ECLI:EU:C:2012:415, punkt 51. 
10  Se domen i det ovannämnda målet C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, punkt 

83. 
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fördelning av beskattningsrätten beaktas tillsammans så krävs inte att den nationella 

regeln är inriktad endast på rent konstlade upplägg. Även om kommissionen inte 

anser att bevarandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten är en 

tillämplig rättfärdigandegrund i det förevarande fallet skall den likväl behandla detta 

argument. 

23. Domstolen har slagit fast att det kan finnas fall där bestämmelser som inte 

uttryckligen tar sikte på konstlade upplägg icke desto mindre kan anses vara 

rättfärdigade av ändamålet att förhindra skatteflykt tillsammans med ändamålet att 

upprätthålla en välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna.11 Detta gäller emellertid endast situationer där upplägg i 

missbrukssyfte endast är en särskild form av ingrepp i den välavvägda fördelningen 

av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna eller, med andra ord, när 

motverkandet av skatteflykt är en särskild aspekt av det bredare intresset av att 

upprätthålla en välavvägd fördelning av beskattningsrätten snarare än 

bestämmelsernas huvudsakliga syfte.12 

24. Det finns förvisso fall där det är otillräckligt, eller till och med irrelevant, att beakta 

huruvida inskränkningen endast tar sikte på konstlade upplägg. Så var fallet i 

domstolens dom i mål C-231/05, Oy AA, där reglerna om koncernbidrag hindrade 

företag från att ge sådana bidrag över gränser.13 Koncernbidrag är inte 

affärstransaktioner i vanlig mening, utan de gör det möjligt för inhemska koncerner 

att överföra vinster från ett företag till ett annat utan vederlag. Den fullständiga 

territoriala begränsningen av sådana bidrag motiveras av att ordningen är av särskilt 

slag. All utvidgning av den ordningen till att även avse gränsöverskridande 

situationer skulle leda till att skattebetalare får möjlighet att fritt flytta sina vinster 

till en annan medlemsstat och därigenom välja i vilken jurisdiktion deras vinster 

skall beskattas, något som skulle underminera den välavvägda fördelningen av 

beskattningsrätten. Det finns inte något utrymme för att pröva bidragens 

affärsmässighet eller för att kräva att armlängdsprincipen iakttas. Överföring av 

medel, eller vinster, till ett annat företag inom koncernen utan vederlag är per 

                                                 
11  Domstolens dom av den 21 januari 2010, Société de Gestion Industrielle (SGI), C-311/08, 

ECLI:EU:C:2010:26, punkt 66. 
12  Se generaladvokaten Kokotts förslag till avgörande i mål C-311/08, Société de Gestion Industrielle 

(SGI), föredraget den 10 september 2009, ECLI:EU:C:2009:545, punkt 59. 
13  Domstolens dom av den 18 juli 2007, Oy AA, C-231/05, ECLI:EU:C:2007:439. 
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definition aldrig något som görs enligt armlängdsprincipen, eller på strikt 

affärsmässiga grunder. 

25. Koncernintern utlåning är däremot en affärstransaktion. Skatteflykt kan förebyggas 

och en välavvägd fördelning av beskattningsrätten således upprätthållas, genom att 

ränteavdrag nekas när ett upplägg är rent konstlat, eller i den mån 

skuldsättningsgraden eller räntesatsen inte är vad den skulle ha varit om avtalet hade 

ingåtts med en långivare enligt armlängdsprincipen. När det gäller bestämmelser 

som begränsar ränteavdrag är det med andra ord den konstlade aspekten som ska 

testas med avseende på såväl intresset av att förebygga skatteflykt som intresset av 

att upprätthålla en välavvägd fördelning av beskattningsrätten. Detta framgår tydligt 

i punkterna 71 och 72 i domen i mål C-311/08, SGI: 

”71  En nationell lagstiftning, enligt vilken bedömningen av huruvida en 

transaktion utgör ett fiktivt upplägg som betingas av skattemässiga överväganden 

grundar sig på en prövning av objektiva och verifierbara omständigheter, ska anses 

hålla sig inom gränserna för vad som krävs för att uppnå ändamålen avseende 

upprätthållandet av en välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna och strävan att förebygga skatteflykt. Detta förutsätter dock för det 

första att den skattskyldige, i alla de fall där det inte kan uteslutas att en transaktion 

inte överensstämmer med vad som skulle ha avtalats under marknadsmässiga 

förhållanden, bereds möjlighet att utan onödig administrativ omgång lägga fram 

uppgifter som rör eventuella affärsmässiga skäl som föranlett denna transaktion (se, 

för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Test Claimants in the 

Thin Cap Group Litigation, punkt 82, och beslut av den 23 april 2008 i 

mål C-201/05, Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation, 

REG 2008, s. I-2875, punkt 84). 

72   För det andra gäller att när prövningen av sådana omständigheter leder till 

slutsatsen att den ifrågavarande transaktionen inte överensstämmer med vad de 

berörda bolagen skulle ha avtalat under marknadsmässiga förhållanden får den 

skattemässiga korrigeringen endast avse den del som inte motsvarar vad som skulle 

ha avtalats om bolagen inte varit närstående.” 

26. Det är logiskt att nationella skatteåtgärder för att stå i proportion till sitt syfte endast 

får påverka den del av transaktionen som avviker från vad som skulle ha  avtalats 
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mellan oberoende parter. Om, för det första, en oberoende part skulle ha beviljat 

samma lån på samma villkor och, för det andra, lånet inte är ett rent konstlat 

upplägg så föreligger det inte någon orättmätig överföring av skattebas. 

27. Slutligen ska den fördel som Lexel har nekats i förevarande fall, det vill säga 

avdragsrätt för koncernintern ränta, inte förväxlas med den fördel som erbjuds 

genom reglerna om koncernbidrag.14 Skattemyndigheten synes anföra att 

bestämmelserna om begränsning av rätten till koncerninterna ränteavdrag 

rättfärdigas av att dessa bestämmelser är avsedda att förhindra ett kringgående av 

koncernbidragsreglerna.15. Detta resonemang verkar inte hållbart. Det utgår ifrån att 

skattebetalare gör konstlade upplägg i syfte att föra vinster ut ur Sverige för att 

kringgå den territoriella begränsningen av koncernbidragsreglerna. Om så verkligen 

var fallet skulle kriterierna för att bedöma åtgärdens lämplighet och proportionalitet 

utgöras av dem som är tillämpliga på allmänintresset av att motverka skatteflykt. 

Åtgärden att neka ränteavdrag kan endast bedömas för sig. För att åtgärden ska vara 

proportionerlig i förhållande till det eftersträvade målet måste tillämpningen av 

åtgärden ta sikte på rent konstlade upplägg och den justering av den 

beskattningsbara inkomsten som följer av dess tillämpning måste begränsas till den 

del som kan hänföras till sådana upplägg. 

Förutsebarhet och rättssäkerhet 

28. Parterna i målet vid den nationella domstolen har uttryckt olika uppfattningar när 

det gäller hur förutsebar tillämpningen av den aktuella lagstiftningen är. Lexel anser 

att det inte är möjligt att med tillräcklig precision förutse en eventuell tillämpning av 

undantagsregeln och att de omständigheter som anges i förarbetena inte utgör 

sådana objektiva och verifierbara omständigheter som kan ge vägledning avseende 

huruvida ett förfarande utgör ett rent konstlat upplägg. Skatteverket anför att det 

alltid sker en bedömning i varje enskilt fall av om skuldförhållandet huvudsakligen 

har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. För att 

avdrag ska nekas krävs att det aktuella skuldförhållandet i en mycket hög 

utsträckning är betingat av skatteskäl. Således nekas inte avdrag för ränteutgifter per 

automatik bara för att lånet har lämnats av ett företag i en annan medlemsstat. 

                                                 
14  Se, analogt, domstolens dom av den 22 februari 2018, X BV och X NV, C-398/16 och C-399/16, 

ECLI:EU:C:2018:110, punkt 40. 
15  Se punkt 47 i beslutet om hänskjutande. 
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29. Den aktuella undantagsregeln innehåller enligt kommissionen brett och vagt 

formulerade kriteria, nämligen det ”huvudsakliga skälet” och en ”väsentlig 

skatteförmån”, vars tillämplighet inte kan fastställas med säkerhet i förväg. Enligt 

förarbetena ankommer det på det företag som begär avdrag att visa att 

skuldförhållandet inte huvudsakligen har uppkommit av skatteskäl. Med  

”huvudsakligen” avses härvid cirka 75 procent eller mer. Förarbetena anger vidare 

en mångfald omständigheter som anses vara relevanta vid bedömningen av om 

undantagsregeln är tillämplig i ett enskilt fall.16 

30. Det synes vara utomordentligt svårt att med hänvisning till en procentsats 

kvantifiera huruvida ett skuldförhållande har uppkommit av skatteskäl eller av 

affärsmässiga orsaker. Undantagsregeln innebär enligt kommissionen därför, även 

med beaktande av uttalandena i förarbetena, att det inte är möjligt att med tillräcklig 

precision i förväg bestämma regelns tillämpningsområde och hur den skall tillämpas 

i ett enskilt fall. Denna regel uppfyller följaktligen inte kraven på rättssäkerhet, 

enligt vilka rättsregler ska vara klara och precisa samt att tillämpningen av dem ska 

vara förutsebar, i synnerhet om reglerna kan få negativa konsekvenser för företag. 

Undantagsregeln kan följaktligen inte anses vara proportionerlig i förhållande till 

dess syften.17 

SLUTSATS 

31. Med hänsyn till det ovanstående föreslår kommissionen att domstolen besvarar 

Högsta förvaltningsdomstolens fråga på följande sätt. 

Artikel 49 FEUF ska tolkas så att den utgör hinder för en sådan nationell 

skattelagstiftning som den som är i fråga i målen vid den hänskjutande 

domstolen, enligt vilken ett svenskt bolag får vägras avdrag för ränta som betalas 

till ett bolag som ingår i samma intressegemenskap och som hör hemma i en 

annan medlemsstat på den grunden att det huvudsakliga skälet till att 

skuldförhållandet har uppkommit anses vara att intressegemenskapen ska få en 

väsentlig skatteförmån, när en sådan skatteförmån inte skulle ha ansetts föreligga 

                                                 
16  Dessa omständigheter redovisas i punkterna 13 – 15 i beslutet om hänskjutande. 
17  Se, för ett motsvarande resonemang, domen i det ovannämnda målet C-318/10, SIAT SA, punkterna 

57 - 59. 
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om båda bolagen hade varit svenska eftersom de då hade omfattats av 

bestämmelserna om koncernbidrag. 




