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• Ett svenskt bolag genomförde ett koncerninternt aktieförvärv och 
finansierade förvärvet genom att ta upp ett lån hos ett franskt 
koncernbolag. 

• Det svenska bolaget nekades avdrag för räntekostnaderna med stöd 
av undantagsregeln i 2013 års ränteavdragsregler.

• Enligt 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler var koncerninterna 
räntekostnader avdragsgilla under förutsättning att ränteinkomsten 
som motsvarade räntekostnaden skulle ha beskattats med minst tio 
procent hos det företag inom intressegemenskapen som tog emot 
ränteinkomsten om företaget bara hade haft den inkomsten.

• Enligt undantagsregeln skulle avdrag nekas om det huvudsakliga 
skälet till att skuldförhållandet uppkom var att intressegemenskapen 
skulle få en väsentlig skatteförmån.
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• Det franska bolaget beskattades inte för ränteinkomsten. 

• Skatteverket ansåg att en väsentlig skatteförmån för 
intressegemenskapen uppstod om avdrag för räntorna medgavs i 
Sverige. Denna skatteförmån ansågs ha varit det huvudsakliga skälet 
till att skuldförhållandet uppkommit.

• Högsta förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd och 
begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

• EU-domstolen fastslog att det inte var förenligt med EU-rätten att 
neka avdrag för det svenska bolagets räntekostnader med 
motiveringen att någon skatteförmån inte skulle ha ansetts föreligga 
om båda bolagen hade varit svenska eftersom de då hade omfattats 
av bestämmelserna om koncernbidrag.

5

Lexel-målet
Högsta förvaltningsdomstolens dom om 
2013 års ränteavdragsregler



Uppdatering - 2019 års 
ränteavdragsregler2



PwC - Kunskapsdagen 2021

#Kunskapsdagen

• 2019 infördes ytterligare ränteavdragsregler.
- 30 % av bolagets skattemässiga EBITDA. 
- Förenklingsregel om 5 mkr (intressegemenskap)
- Skattemässig definition av ränta

• Tidigare har det inte varit möjligt att kvitta ett ej avdragsgillt negativt 
räntenetto mot ett spärrat underskott. 

• Från och med 1 januari 2021 är det möjligt att kvitta ett ej 
avdragsgillt räntenetto mot ett bolags spärrade underskott genom ett 
utökat underskottsavdrag. 

- Undantag gäller för det fall bolaget har mottagit ett koncernbidrag 
från ett bolag som bolaget har en koncernbidragsspärr gentemot. 
I sådant fall måste en särskild beräkning göras för att utröna hur 
mycket av det negativa räntenettot som går att kvitta mot det 
spärrade underskottet. 
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Uppdatering av ränteavdragsregler
- Kvittning av räntekostnader mot underskott 
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Stopplagstiftning
• Skrivelse om kommande förslag till ändring av underskottsreglerna.
• Tillämpas från 11 juni 2021 om förslaget träder i kraft. 
• Regeringen avser att under 2022 återkomma med ett förslag.
• Avser ändringar i 40 kap. Inkomstskattelagen.

Reglernas utformning idag
• Syftet med underskottsreglerna är att förhindra handel med 

underskottsbolag. 
• Vid en ägarförändring kan beloppsspärren och/eller 

koncernbidragsspärren bli tillämplig.
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HFD Mål 7005-7007 - 19 & 7009-7011 - 19 (2021 ref. 33)

• Efter ett antal koncerninterna, skattefria, transaktioner bestod ett 
underskottsföretags tillgångar enbart av en fordran mot dess 
moderbolag.

• Underskottsföretaget såldes externt mot en kontant betalning samt 
att köparen övertog den skuld som moderbolaget hade till 
underskottsföretaget. 

• Skatteverket ansåg att den verkliga innebörden av förfarandet var att 
köpeskillingen för underskottsföretaget endast motsvarande den 
kontanta betalningen. 

• Utfallet av ett sådant resonemang hade varit att hela underskottet i 
underskottsbolaget gått förlorat. 
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• HFD kom fram till att övertagandet av den skuld som den tidigare 
ägaren haft till underskottsföretaget ska ingå i utgiften för att 
förvärva det bestämmande inflytandet i underskottsföretaget. 

• HFD anser inte att skatteflyktslagen är tillämplig då ett förfarande 
där en skuld övertas som del av betalningen inte är ovanlig och inte 
har varit okänd för lagstiftaren. En förutsättning för tillämpning av 
skatteflyktslagen är att förfarandet har lett till en skatteförmån som 
inte är avsedd av lagstiftaren, varför HFD konstaterade att ett 
fastställande av underlag på grundval av det aktuella förfarandet inte 
kan anses strida mot lagstiftningens syfte.
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Promemorian
• Särskild begränsningsregel föreslås för att förhindra möjligheten att 

utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring om 
underskottet anses ha varit det övervägande skälet till 
ägarförändringen. 

• Särskild vikt ska läggas vid sådana omständigheter som innebär att 
förvärvaren erhåller andra tillgångar eller rättigheter än kontanter 
samt fordringar på företag som ingick i samma koncern med 
underskottsbolaget före ägarförändringen. 

• Tillämpas från och med 11 juni 2021 om förslaget träder i kraft. 
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• Källskatt på utdelning

• OECD:s “Pillar 1" och ”Pillar 2” 
• Fasta driftställen i spår av covid-19-pandemin

Internationell utblick
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• Regeringen avser att gå vidare med förslaget om en ny lag om 
källskatt på utdelning. 

• Skatten ska benämnas källskatt på utdelning.

• Källskatt ska utgå på utdelning till den som har rätt till utdelningen vid 
utdelningstillfället - Beneficial owner.

• Källskatt ska inte utgå på utdelning till juridiska personer inom EES 
som motsvarar svenska företag. 

• Enligt förslaget ska en godkänd mellanhand kunna ta över ansvaret 
för att innehålla, redovisa och betala källskatt. 

• För att få en reducerad skattesats direkt vid utdelningstillfället införs 
krav på att lämna information i en särskild skattedeklaration.

• Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 i fråga om 
bestämmelserna om godkänd mellanhand och i övrigt den 1 januari 
2024.
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Global skattereform
• Majoriteten av OECD:s medlemsländer har ingått en gemensam 

överenskommelse om att genomföra en global skattereform.

• Tanken är att de nya reglerna ska tillämpas från och med 2023. 

Pillar 1 - omallokering av beskattningsrätten
• Syftar till att omfördela en andel av ett multinationellt företags 

konsoliderade vinst till så kallade marknadsjurisdiktioner, dvs. där 
användarna och konsumenterna finns.

• Global omsättning överstigande 20 miljarder euro och en 
vinstmarginal som överstiger 10% (före skatt). Omsättningen i en 
specifik marknadsjurisdiktion ska som regel uppgå till minst 1 miljon 
euro (alternativt 250 000 euro).

• Undantag för sektorer som utvinner råmaterial och den finansiella 
sektorn.
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Pillar 2 - globalt minimiskattesystem
• Globalt minimiskattesystem med en lägsta effektiv skattesats om 15 

procent. 

• Global omsättning överstigande 750 miljoner euro.

• Undantag för exempelvis statliga enheter, ideella organisationer 
samt pensions- och investeringsfonder.

• Två sammankopplade nationella regler samt en skatteavtalsregel.
- intäkter som inte beskattas med en effektiv skattesats högre än 15 

procent hos ett dotterbolag ska beskattas hos moderbolaget.
- Länder som har koncerninterna transaktioner med ett bolag som 

beskattas med mindre än 15 procent har rätt att beskatta de vinster 
som uppstår i det lågbeskattade motpartslandet.

- En källstat får ta ut en extra källskatt på vissa koncerninterna 
betalningar om beskattningen i motpartslandet understiger 9 
procent.

17

OECD:s “Pillar 1" och ”Pillar 2”
- Samarbete om en global skattereform



PwC - Kunskapsdagen 2021

#Kunskapsdagen

• Fast driftställe - En stadigvarande plats för affärsverksamhet från 
vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs
– Plats
– Stadigvarande 
– Affärsverksamheten ska bedrivas från platsen

• Ett fast driftställe kan ge skattemässiga konsekvenser, både för 
bolaget och för den anställde.

• Hemarbete till följd av statliga restriktioner skapar inte ett fast 
driftställe.

• Covid-19-pandemin har medfört nya arbetsrutiner.

• En analys bör göras när någon eller några av bolagets medarbetare 
med viss regelbundenhet eller under en längre period utför sina 
arbetsuppgifter i en annan stat än den stat där bolaget har sin 
skatterättsliga hemvist.
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Fast driftställe
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