


  
  

 
 

 
 

 
 

  
  
 

 
  
  

  
  
 

 
 

 
  

 
 

  
  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
 
 
 



Förslag till riksdagsbeslut



Lagtext

–

 



– –

 



 



24 kap.

 



– bolag som enligt belgisk rättsordning kallas ”société ano
nyme”/”naamloze vennootschap”, ”société en commandite par act
ions”/”commanditaire vennootschap op aandelen”, ”société privée à 
responsabilité limitée”/”besloten vennootschap met beperkte aan
lijkheid”, ”société coopérative à responsabilité limitée”/”coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, ”société coopérative à 
responsabilité illimitée”/”coöperatieve vennootschap met onbeperkte 
aansprakelijkheid”, ”société en nom collectif”/”vennootschap onder 
firma” eller ”société en commandite simple”/”gewone commanditaire 
vennootschap” samt offentliga företag som antagit någon av de ovan 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– bolag som enligt maltesisk rättsordning kallas ”Kumpaniji ta’ 

Responsabilita’ Limitata” eller ”Soċjetajiet en commandite li l
tagħhom maqsum f'azzjonijiet”,

–
ordning kallas ”spółka akcyjna” 

”spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”,

–
ordning kallas ”spółka akcyjna”, 
”spółka z ograniczoną odpowied
zialnością” eller ”spółka koman

akcyjna”
–

rättsordning kallas ”delnižka
družba”, ”komanditna družba” 
eller ”družba z omejeno odgovor
nostjo”,

–
rättsordning kallas ”delniška
družba”, ”komanditna družba” 
eller ”družba
nostjo”,

–
rättsordning kallas ”akciová 
spoločnosť”, ”spoločnosť s 
ručením obmedzeným” eller 
”komanditná spoločnost”,

–
rättsordning kallas ”akciová 
spoločnosť”, ”spoločnosť s 
ručením obmedzeným” eller 
”komanditná spoločnosť”,

–

– bolag som enligt bulgarisk rättsordning kallas ”събирателното 
дружество”, ”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена 
отговорност”, ”акционерното дружество”, ”командитното 
дружество с акции”, ”неперсонифицирано дружество”, 

 



”кооперации”, ”кооперативни съюзи” eller ”държавни предприятия” 

–
rättsordning kallas ”societăţi pe 
acţiuni”, ”societăţi în comandită pe 
acţiuni” ”societăţi cu răspun
dere limitată”

–
rättsordning kallas ”societăţi pe 
acţiuni”, ”societăţi în comandită pe 
acţiuni”, ”societăţi cu răspundere 
limitată” ”societăţi în nume 
colectiv” eller ”societăţi în 
comandită simplă”

– som enligt kroatisk rättsordning kallas ”dioničko društvo” eller 
”društvo s ograničenom odgovornošću” samt andra bolag som bildats i 



Ärendet och dess beredning

”Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatte
”

rade i juni 2015 en promemoria med titeln ”Utkast till lagrådsremiss 

”



Bakgrund





Genomförande av begränsningarna i 
skattefriheten för utdelning i 
ändringsdirektivet

Skattefrihet för utdelning för juridiska personer

–

–



–



Beskattningstidpunkt för utdelning



Hybridinstrument

en hybridmissmatchning som ”ett arrangemang som utnyttjar en skillnad 

för de inblandade parterna.”

uttalande avseende missmatchningar med hybridlån: ”Ett hybrid



tebefrielse för andelsinnehav.” 

–

Regeringens förslag:

Promemorians förslag



Remissinstanserna:



stället att bestämmelsen bör träffa utdelningar från ”utländska juridiska 

medlem i Europeiska unionen”. På det sättet a

Skälen för regeringens förslag







–

). I rapporten anges att ”[o]

andelsinnehav”. 





–

–



–

Skatteflyktsbestämmelsen i 
ändringsdirektivet

Skatteflyktslagen

–



–

Kupongskattelagen

Lagen om förhandsbesked i skattefrågor



Moder och dotterbolagsdirektivet

enämnd ”anti
missbruksklausulen”). Bestämmelsen utgör ytterligare ett undantag från 



Regeringens bedömning:

Promemorians bedömning:

Remissinstanserna:

aktier åt den ”rätta” ägaren vid utdelningstillfället. Genom att bulvan

är tveksam till om rekvisitet ”väsentlig 
skatteförmån” i 2



Ersättningspromemorians bedömning

Remissinstanserna:

Skälen för regeringens bedömning



är dock tveksam till om rekvisitet ”väsentlig skatte
förmån” sammanfaller med vad som anges i ändringsdirektivet. 



–
–



håller aktier åt den ”rätta” ägaren vid utdelningstillfället. Genom att 



ellt hänseende skattefrihet för kupongskatt, till ”ett arrangemang eller en 
emang” om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. 

vinner befrielse från kupongskatt. Vad som avses med ”obehörigen” i 



–

Regeringens förslag:

–



Promemorians förslag:

Remissinstanserna:



omfatta ”inte genuina arrangemang”. LRF undrar vidare hu



Ersättningspromemorians förslag
Remissinstanserna:

Skälen för regeringens förslag:



–





bör förslaget enbart omfatta ”icke
genuina arrangemang”. Regeringen anser dock att det utan ändringar i 



–

–



–

Regeringens förslag:

Utredningens förslag
Remissinstanserna:

Ersättningspromemorians förslag:

Remissinstanserna:



Skälen för regeringens förslag:

–



–



Associationsformer som omfattas av 
moder  och dotterbolagsdirektivet

Regeringens förslag:

Promemorians förslag
Remissinstanserna:

Skälen för regeringens förslag:



Ikraftträdande  och 
övergångsbestämmelser

Regeringens förslag:

Promemorians förslag:

Remissinstanserna:

etablerats innan ikraftträdandet. Den rättshandling som ”medför en 
skatteförmån” och som ska bortses ifrån enligt skatteflyktslagen kan 

Ersättningspromemorians förslag:

Remissinstanserna:



Skälen för regeringens förslag:

lämnas, se under rubriken ”Beskattningstidpunkt för utdelning” i avsnitt 



Konsekvenser

–

 

–





 

–



Författningskommentar

–

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

24 kap.



Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Bilaga 24.1
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DIREKTIV 

RÅDETS DIREKTIV 2014/86/EU 

av den 8 juli 2014 

om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och 
dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 115, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), 

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och 

av följande skäl: 

(1)  Genom rådets direktiv 2011/96/EU (3) undantas olika former av vinstutdelning från dotterbolag till moderbolag 
från källskatt och undanröjs dubbelbeskattning av sådana inkomster på moderbolagsnivå. 

(2)  Fördelarna med direktiv 2011/96/EU bör inte leda till situationer med dubbel icke-beskattning och därför skapa 
oavsiktliga skattefördelar för koncerner med moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater i 
jämförelse med koncerner hemmahörande i samma medlemsstat. 

(3)  För att undvika situationer med dubbel icke-beskattning till följd av olikheter i den skattemässiga behandlingen av 
vinstutdelning mellan medlemsstaterna, bör den medlemsstat där moderbolaget är hemmahörande och den 
medlemsstat där det fasta driftstället är hemmahörande inte tillåta dessa företag att utnyttja den skattebefrielse 
som tillämpas på mottagen vinstutdelning, i den mån sådana vinster är avdragsgilla i ett dotterbolag till moderbo
laget. 

(4)  Det är lämpligt att uppdatera del A i bilaga I till direktiv 2011/96/EU, så att den även omfattar andra former av 
bolag som omfattas av bolagsskatt i Polen och andra former av bolag som har införts i bolagslagstiftningen i 
Rumänien. 

(5)  Direktiv 2011/96/EU bör därför ändras i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Direktiv 2011/96/EU ska ändras på följande sätt: 

1.  Artikel 4.1 a ska ersättas med följande: 

”a)  avstå från att beskatta sådan vinstutdelning, till den del sådan vinstutdelning inte är avdragsgill i dotterbolaget, 
och beskatta sådan vinstutdelning till den del sådan vinstutdelning är avdragsgill i dotterbolaget, eller” 

25.7.2014 L 219/40 Europeiska unionens officiella tidning SV     

(1) Yttrande av den 2 april 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT). 
(2) Yttrande av den 25 mars 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT). 
(3) Rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemma

hörande i olika medlemsstater (EUT L 345, 29.12.2011, s. 8). 
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2.  I del A i bilaga I ska led u ersättas med följande: 

”u)  Bolag i polsk rätt som kallas sp ka akcyjna’, ’sp ka z ograniczon  odpo iedzialno ci ’, ’sp ka komandytowo- 
akcyjna’.” 

3.  I del A i bilaga I ska led w ersättas med följande: 

”w)  Bolag i rumänsk rätt som kallas ’societ i pe ac iuni’, ’societ i în comandit  pe ac iuni’, ’societ i cu r spundere 
limitat ’, ’societ i în nume colectiv’, ’societ i în comandit  simpl ’.” 

Artikel 2 

1. Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2015 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvän
diga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen. 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan 
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. 

Artikel 3 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 4 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2014. 

På rådets vägnar 
P.C. PADOAN 

Ordförande  

25.7.2014 L 219/41 Europeiska unionens officiella tidning SV     
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I 

(Lagstiftningsakter) 

DIREKTIV 

RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/121 

av den 27 januari 2015 

om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och 
dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 115, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), 

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och 

av följande skäl: 

(1)  Genom rådets direktiv 2011/96/EU (3) undantas olika former av vinstutdelning från dotterbolag till moderbolag 
från källskatt och undanröjs dubbelbeskattning av sådana inkomster på moderbolagsnivå. 

(2)  Det är nödvändigt att se till att direktiv 2011/96/EU inte missbrukas av skattskyldiga som omfattas av dess 
tillämpningsområde. 

(3)  Vissa medlemsstater tillämpar nationella eller avtalsgrundade bestämmelser som syftar till att ta itu med 
skatteflykt, skattebedrägeri eller missbruksförfaranden på ett allmänt eller på ett specifikt sätt. 

(4)  Dessa bestämmelser kan dock vara mer eller mindre stränga och är under alla förhållanden utformade för att ta 
hänsyn till särdragen i varje medlemsstats nationella skattesystem. Vissa medlemsstater har dessutom inte några 
nationella eller avtalsgrundade bestämmelser för förebyggande av missbruk. 

(5)  Införandet av en gemensam minimibestämmelse mot missbruk i direktiv 2011/96/EU skulle därför i hög grad 
bidra till att förebygga missbruk av det direktivet och säkerställa en enhetligare tillämpning av det i de olika 
medlemsstaterna. 

(6)  Anti-missbruksbestämmelser bör tillämpas på ett proportionellt sätt och i det specifika syftet att ta itu med ett 
arrangemang eller en uppsättning arrangemang som inte är genuina, dvs. som inte återspeglar den ekonomiska 
verkligheten. 

28.1.2015 L 21/1 Europeiska unionens officiella tidning SV     

(1) Yttrande av den 2 april 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT). 
(2) Yttrande av den 25 mars 2014 (EUT C 226, 16.7.2014, s. 40). 
(3) Rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag 

hemmahörande i olika medlemsstater (EUT L 345, 29.12.2011, s. 8). 
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(7)  I det syftet bör medlemsstaternas skatteförvaltningar, när de bedömer om ett arrangemang eller en uppsättning 
arrangemang utgör ett missbruk, göra en objektiv analys av alla relevanta fakta och omständigheter. 

(8)  Medlemsstaterna bör visserligen använda anti- missbruksklausulen till att ta itu med arrangemang som i sin 
helhet inte är genuina, men det kan även finnas fall där enstaka steg eller delar av ett arrangemang, när de 
betraktas enskilt, inte är genuina. Medlemsstaterna bör också kunna använda anti-missbruksklausulen till att 
hantera dessa särskilda steg eller delar utan att det påverkar arrangemangets återstående genuina steg eller delar. 
Detta skulle maximera effektiviteten av anti-missbruksklausulen samtidigt som dess proportionalitet garanteras. ”I 
den utsträckning-metoden” kan vara effektiv i de fall då de berörda enheterna som sådana är genuina, men när 
till exempel aktier varifrån vinstutdelningen härrör inte på ett genuint sätt tillskrivs en skattskyldig som är 
etablerad i en medlemsstat, dvs. om arrangemanget på grundval av sin rättsliga form innebär en överlåtelse av 
äganderätten till aktierna, men detta inte återspeglar den ekonomiska verkligheten. 

(9)  Detta direktiv bör inte på något sätt påverka medlemsstaternas möjlighet att tillämpa de egna nationella eller 
avtalsgrundade bestämmelserna som syftar till att förebygga skatteflykt, skattebedrägeri eller missbruk. 

(10)  Direktiv 2011/96/EU bör därför ändras i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Artikel 1.2 i direktiv 2011/96/EU ska ersättas med följande punkter: 

”2. Medlemsstaterna ska inte bevilja förmånerna enligt detta direktiv till ett arrangemang eller en uppsättning 
arrangemang som har införts med det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena att få en skattefördel 
som motverkar målet eller syftet med detta direktiv och som inte är genuina med beaktande av alla relevanta fakta 
och omständigheter. 

Ett arrangemang kan bestå av mer än ett steg eller en del. 

3. Vid tillämpningen av punkt 2 ska ett arrangemang eller en uppsättning arrangemang betraktas som inte 
genuina i den utsträckning som de inte har införts av giltiga kommersiella skäl som återspeglar den ekonomiska 
verkligheten. 

4. Detta direktiv ska inte hindra tillämpningen av sådana nationella eller avtalsgrundade bestämmelser som 
behövs för förebyggande av skatteflykt, skattebedrägeri eller missbruk.” 

Artikel 2 

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den 31 december 2015. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser. 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan 
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. 

Artikel 3 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

28.1.2015 L 21/2 Europeiska unionens officiella tidning SV     
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Artikel 4 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 27 januari 2015. 

På rådets vägnar 
J. REIRS 

Ordförande  

28.1.2015 L 21/3 Europeiska unionens officiella tidning SV     





–

–

 



– –



–

 

–



–
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–

 



– g som enligt belgisk rättsordning kallas ”société ano
nyme”/”naamloze vennootschap”, ”société en commandite par act
ions”/”commanditaire vennootschap op aandelen”, ”société privée à 
responsabilité limitée”/”besloten vennootschap met beperkte aansprake

heid”, ”société coopérative à responsabilité limitée”/”coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, ”société coopérative à 
responsabilité illimitée”/”coöperatieve vennootschap met onbeperkte 
aansprakelijkheid”, ”société en nom collectif”/”ven
firma” eller ”société en commandite simple”/”gewone commanditaire 
vennootschap” samt offentliga företag som antagit någon av de ovan 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– bolag som enligt maltesisk rättsordning kallas ”Kumpaniji ta’ 

Responsabilita’ Limitata” eller ”Soċjetajiet en commandite li l
tagħhom maqsum f'azzjonijiet”,

–
ordning kallas ”spółka akcyjna” 

”spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”,

–
ordning kallas ”spółka akcyjna”, 
”spółka z ograniczoną odpowied
zialnością” eller ”spółka koman

akcyjna”
–

rättsordning kallas ”delnižka
družba”, ”komanditna družba” 
ller ”družba z omejeno odgovor

nostjo”,

–
rättsordning kallas ”delniška
družba”, ”komanditna družba” 
eller ”družba z omejeno odgovor
nostjo”,

–
rättsordning kallas ”akciová 
spoločnosť”, ”spoločnosť s 
čením obmedzeným” eller 

”komanditná spoločnost”,

–
rättsordning kallas ”akciová 
spoločnosť”, ”spoločnosť s 
ručením obmedzeným” eller 
”komanditná spoločnosť”,

–

 



– arisk rättsordning kallas ”събирателното 
дружество”, ”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена 
отговорност”, ”акционерното дружество”, ”командитното 
дружество с акции”, ”неперсонифицирано дружество”, 
”кооперации”, ”кооперативни съюзи” eller ”държавни предприятия” 

–
rättsordning kallas ”societăţi pe 
acţiuni”, ”societăţi în comandită pe 
acţiuni” ”societăţi cu 
răspundere limitată”

–
rättsordning kallas ”societăţi pe 
acţiuni”, ”societăţi în comandită pe 
acţiuni”, ”societăţi cu răspundere 
limitată”, ”societăţi în nume 
colectiv” eller ”societăţi în 
comandită simplă”

– ordning kallas ”dioničko društvo” eller 
”društvo s ograničenom odgovornošću” samt andra bolag som bildats i 





–



–



– –

 







– –

 



–

– –

 





Närvarande:

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot
skatteflykt i fråga om kupongskatt





Författningsrubrik Bestämmelser som

inför, ändrar, upp

häver eller upprepar
ett normgivnings

bemyndigande

Celexnummer för

bakomliggande EU

regler


