Skatteutskottets betänkande
2009/10:SkU36

Koncernavdrag i vissa fall
Sammanfattning
Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:194) om att införa
regler om koncernavdrag som ger ett svenskt moderföretag en möjlighet
att tillgodogöra sig en definitiv förlust i samband med avveckling att ett
helägt utländskt dotterföretag med hemvist inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES).
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Koncernavdrag i vissa fall
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:194.

Stockholm den 22 april 2010
På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars
Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m),
Raimo Pärssinen (s), Agneta Berliner (fp), Christin Hagberg (s), Lennart
Sacrédeus (kd), Jessica Polfjärd (m), Marie Engström (v), Britta Rådström
(s), Karin Nilsson (c), Helena Leander (mp), Gustav Nilsson (m), Hans
Olsson (s) och Göran Montan (m).
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Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
Regeringen föreslår lagändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) som syftar till att anpassa de svenska reglerna om koncernbidrag till EU-rätten
som denna har kommit att tolkas i avgöranden i EU-domstolen och Regeringsrätten. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1.
Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. Någon motion har inte
väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll
Företag som är skattskyldiga i Sverige och som ingår i samma koncern
kan under vissa förutsättningar lämna koncernbidrag till varandra. Det innebär att ett företag i koncernen gör en värdeöverföring till ett annat företag
i koncernen och erhåller avdrag för denna samtidigt som mottagande företag ska ta upp samma belopp till beskattning. Koncernbidrag kan således
användas för att åstadkomma resultatutjämning inom en koncern.
Regeringsrätten har i flera avgöranden den 11 mars 2009 (RÅ 2009 ref.
13, m.fl.) kommit fram till att de svenska reglerna om koncernbidrag i
vissa speciella fall strider mot EU-rätten.
I propositionen lämnas förslag till nya regler om koncernavdrag, som
avses bli tillämpliga i de speciella situationer där Regeringsrätten har
ansett att de svenska reglerna strider mot EU-rätten. Förslaget innebär att
ett svenskt moderföretag får göra avdrag för en slutlig förlust hos ett
helägt utländskt dotterföretag inom Europiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om detta har försatts i likvidation och likvidationen sedermera
har avslutats med en slutlig förlust i det utländska dotterföretaget som
följd. Avdraget för denna förlust får dock inte leda till ett underskott i den
svenska delen av koncernen. Avdraget är förenat med villkor som avser
att säkerställa att det är fråga om en verklig och definitiv förlust.
Efter reglernas ikraftträdande är avsikten att befintliga regler om koncernbidrag ska kunna tillämpas på samma sätt som före Regeringsrättens
domar, dvs. endast i fråga om verksamheter som är skattskyldiga i Sverige.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas i
fråga om avdrag för förluster hos ett helägt utländskt dotterföretag om likvidationen av detta har avslutats efter den 30 juni 2010.
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Utskottets överväganden
Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker
propositionen.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2009/10:194 Koncernavdrag i vissa fall:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
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BILAGA 2

Regeringens lagförslag
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BILAGA 2

REGERINGENS LAGFÖRSLAG

REGERINGENS LAGFÖRSLAG

Tryck: Elanders, Vällingby 2010
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