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Till statsrådet Bo Lundgren

Genom beslut våren 1992 bemyndigade regeringen statsrådet Bo
Lundgren tillkalla särskild utredare med uppdragatt göraatten en

vissa företagsskattefrågor.översyn av
Med stöd bemyndigandet tillkallades jag särskild utredare.av som

Utredningen 1992 års företagsskatteutredning.antog namnet
förstaI redovisades i betänkande i junietapp, 1992 SOUetten som

1992:67, behandlades frågor bolagsskattesatsen, avvecklingom av
skatteutjämningsreserven, förlustutjämning m.m.

l andra redovisades i betänkande i maj 1993 SOUetapp, etten som
1993:29, behandlades frågor dubbelbeskattningen utdelade ochom av
kvarhållna inkomster hos aktiebolag och ekonomiska ñreningar.

I tredje redovisades i betänkande i januari 1994etapp, etten som
SOU 1994:13, behandlades b1.a. modell för undantagandeen av
kvarhållna inkomster från aktievinstbeskattning, den s.k. JIK-metoden.

föreliggandeI det betänkandet lämnas förslag anpassning denom av
svenska skattelagstiftningen till två EG-direktiv avseende direkt skatt. Det

behandlar skatteregler vid gränsöverskridande omstruktureringarena
inom EG, det andra behandlar utdelning från dotterbolag i EG-ett en

till moderbolag i EG-stat.stat ett en arman
I den redovisade har sakkunniga deltagit ekonomenetappennu som

Per-Olof Edin, professorn Sven-Olof Lodin och departementsrådet Johan
Svanberg. Som har deltagit ekonomiska rådetexperter Peder André,
skattechefen Roland Armholt, departementssekreteraren Ellen Bramness
Arvidsson, departementsrádet Stefan Ersson, skattedirektören Sune
Jansson, departementsrådet Kindlund,Peter kammarrättsassessom Ingrid
Melbi, advokaten Brita Munck-Persson och bankdirektören Niclas Virin.

Utredningen kommer i följande de skatteregleröveretapp atten se som
har samband med omstruktureringar inom landet dir. 1993:54.

Särskilt yttrande har lämnats Brita Munck-Persson.av

Stockholm den 27 juni 1994

Klas Herrlin
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Sammanfattning

betänkandet föreslås lagstiftningl baseras två EG-direktivsom
företagsbeskattningens område.

direktivet brukarDet kallas fitsionsdimlaivetn Det syftar till deattena
medlemmar i EG iär sina skattelagstiftningar skall införastater som

medförregler, omstruktureringar företag över gränsernaattsom av
mellan EG-statema inte hindras eller försvåras beskattning utlöses.attav
Utredningen föreslår de svenska regler direktivet föranleder vidatt som

svenskt inträde i EUEG in i lag, lagen beskattningenett tas en ny om
vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG implementerings-
lagen.

implementeringslagenI definieras fyra förfaranden: inter-typer av
nationella fusioner, tissioner, verksamhetsöverlåtelser och andelsbyten.
Internationella fusioner och ñssioner förkan närvarande inte genomföras
i brist civilrättslig lagstiftning och lämnas därför sidan i denna
sammanfattning.

En internationell verksamhetsäverlátelse föreligger bolag iettom en
EG-stat överlåter samtliga tillgångar i sin verksamhet eller i eller fleraen
verksamhetsgrenar till bolag i EG-stat. Med bolagett en annan avses

aktiebolagsvenska inkl. bankaktiebolag försäkringsaktiebolagoch och
utländska motsvarigheter. Vederlaget skall bestå iandelar detav
Övertagande bolaget. skulder hänforligaDe till den överlåtnaärsom
verksamheten får övertas.

Om de överlåtna tillgångarna knyts till fast driftställe i Sverige förett
det Övertagande bolaget, medför inte verksarnhetsöverlåtelse beskatt-en
ning svenskt överlåtande bolag. stället inträderI det Övertagandeettav
bolaget i det överlåtande bolagets ställe såvitt den överlåtnaavser
verksamheten. Det innebär bl.a. skattemässiga värden på anläggnings-att

lagertillgångaroch De övervärdenövertas. kan finnas i de överlåtnasom
tillgångarna kommer härigenom fram till beskattning hos det Övertagande
bolaget tillgångarna eller förbrukas.när avyttras

Med internationellt andelsbyte förfarande vilketett ettavses genom
bolag det förvärvande bolaget förvärvar iandelar bolag detett annat
förvärvade bolaget andelsågare i det bolaget. Vederlag skallav senare
utgå i form andelar i det förvärvande bolaget. vederlag fårSom dockav

lämnas kontanter tilläven högst belopp %motsvarande 10 detett av
nominella värdet de andelar lämnas vederlag.av som som

Vid internationellt andelsbyte beskattas inte iandelsågare detett
förvärvade bolaget. Beskattningen vinsten på grund andelsbytetav av -
skillnaden mellan marknadsvärdet de andelar i det förvärvande bolagetav

erhålls i vederlag och anskaffningsvärdet ñr de bortbytta andelarnasom -
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vederlagetUtgår deli stället vederlagsandelamasker när avyttras. aven
del redan vidbeskattas dock dennai form kontanter,vid andelsbytet av

andelsbytet.
skatteflykt.med bestämmelseImplementeringslagen avslutas moten

omstruktureringsförfarande medförtbli tillämpligkanDenna ett enom
förmån utgjortskattskyldige och dennaotillbörlig skatteförmån för den

för förfarandet.huvudskålett
moder-dotterbolagsdirelaivet, syftar tillandra direktivet, det s.k.Den

EG-stat tilldotterbolag iutdelning skall kunna lämnas ettettatt enav
utgår.kållskattinkomstskatt ellermoderbolag i EG-stat utan attannanen

det innehartill bolagmoderbolagEtt bolag ett annat omanses som
andelskapitalet. Utred-%i minst 25andelar detta motsvarar avsom
i direktivet in i 7 §regler uppfyller kravenningen föreslår tasatt som

i § kupong-statlig inkomstskatt och 41947:5768 lagen ommom.
betydelse, eftersomfår begränsadskattelagen 1970:624. Reglerna

betydande omfattning.slaget redan medges ilättnader det angivnaav
i EUEG deninträder medlemutgångspunkt i SverigeMed att som

kraftskall träda iföreslår utredningen de reglernajanuari 19951 att nya
den dagen.
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Författningsförslag

l Förslag till
Lag inkomstbeskattningen vid gränsöverskridandeom
omstruktureringar inom EG

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

l § Denna lag gäller vid beräkning inkomst enligt kommunal-av
skattelagen 1928:370 och lagen 1947:576 statlig inkomstskatt iom
fråga sådana omstruktureringar i 3-6 §§ internationellaom som anges
fusioner, fissioner, verksamhetsöverlåtelser och andelsbyten. En
förutsättning omstruktureringenär berör bolag, vilkaatt är
hemmahörande i olika medlemsstater i den Europeiska gemenskapen
eller, i fråga internationella andelsbyten, någon andelsägare i detattom
förvärvade bolaget hemmahörande i Sverigeär och det förvärvande
bolaget hemmahörande iär medlemsstat.en annan

2 § Med bolag svenskt aktiebolag, svenskt bankaktiebolag ochavses
svenskt försäkringsaktiebolag utländskt företag uppfyllersamt som
villkoren i artikel 3 leden och i det de Europeiska gemenskapernasa c av
råd den 23 juli 1990 direktivet ordning förantagna om en gemensam
beskattning avseende fusioner, fissioner, överföringar tillgångar ochav
andelsbyten, berör bolag från olika medlemsstater, i direktivetssom
lydelse den januari1 1995 90434EEG.

bolagEtt skall hemmahörande i viss medlemsstat detanses vara en om
enligt lagstiftningen i denna hemmahörande iär istat staten
skattehänseende och inte skall ha hemvist i på grundstatanses annanen

avtal undvikande dubbelbeskattning. Skall bolaget haav om av anses
hemvist i medlemsstat, skall det hemmahörande ien annan anses vara
denna andra medlemsstat. Motsvarande gäller i fråga andelsägareom som
inte bolag.är

§3 internationellMed fusion förfarande vilketettavses genom
dels eller flera bolags samtliga tillgångar och skulderett övertas ettav

bolag det isätt andra stycket,annat som anges
dels det överlåtande bolaget eller de överlåtande bolagen upplöses utan

likvidation,
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eller deöverlåtande bolagetandelsägare i dettill andradels vederlag
enligt tredjebolaget utgårÖvertagandedetöverlåtande bolagen än

stycket.
på sidanöverlåtande bolag denfleramellan ellerFusion skekan ett ena

tvåeller mellanandra sidanbolag på denbefintligt Övertagandeoch ett
Övertagandebildardeöverlåtande bolageller flera nyttettattgenom

bolag.
utgå tillbolaget skallÖvertagandeform andelar i detiVederlag av
bolagenöverlåtandeeller deöverlåtande bolageti detandra andelsägare

Denfår lämnasvederlagÖvertagande bolaget. Som ävendetän pengar.
motsvarandebelopphögstfår dock uppgå tillersättningenkontanta ett
lämnasde andelarnominella värdetdet10 somprocent somavav

denberäknas i ställetpå andelar,nominellt värde dessavederlag. Saknas
deti den delutgångspunktersättningen medkontantahögsta tillåtna av
påbelöperÖvertagande bolagetandelskapitalet i detinbetalade som

andelama.

vilketförfarandefission4 internationell§ Med ett genomavses
två eller fleratillgångar och skuldersamtliga övertasdels bolagsett av

bolag,andra
likvidation,upplösesöverlåtande bolagetdels det utan

bolaget deöverlåtandeandra andelsägare i det äntilldels vederlag
enligt andra stycket.bolagen utgårÖvertagande

utgå tillskallÖvertagande bolagenform andelar i deVederlag i av
Övertagande bolagen.deöverlåtande bolageti det änandra andelsägare

i förhållandevederlagÖvertagande bolagen skalldeVart och utgeett av
får lämnaserhållits. vederlagvad Som äventill värdet pengar.somav

belopptill högstersättningen får dock uppgåkontantaDen ett motsvaran-
lämnasde andelarnominella värdetde 10 detprocent somsomavav

andelar,värde på dessaSaknas nominelltrespektive bolag.vederlag av
med utgångs-ersättningentillåtna kontantastället den högstaberäknas i

Övertagandei respektiveinbetalade andelskapitaletdel detpunkt i den av
på andelarna.bolag belöpersom

förfarandeveritsarrtltetsöverlátelseinternationell5 § Med ett genomavses
samtliga tillgångar iöverlåteröverlåtande bolagetvilket detbolagett

bolagtillflera verksamhetsgrenareller i ellersin verksamhet annatetten
Övertagandeandelar i detvederlagÖvertagande bolagetdet mot av

till dehänförligaöverlåtande bolaget skulder,det ärbolaget. Har som
i detform andelarvederlag utgå itillgångarna, fårÖverlåtna utomav,

betal-bolagetdet Övertagande övertarbolaget,Övertagande att
skulder.ningsansvaret för dessa

rörelsegrentillgångarsådana utgörMed Verksamhetsgren som enavses
intefråga1975:1385 eller, äraktiebolagslagenenligt 8 §9kap.ll om

sådan rörelsegrenutgjortaktiebolag, skulle hasvensktett omenom
aktiebolag.svensktbolaget varit ett
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vilketinternationellt andelsbyte förfarande6 § Med ettett genomavses
bolag detbolaget förvärvar andelar ibolag det förvärvande ett annat

Vederlag skalli bolaget.ñrvärvade bolaget andelsägare det senareav
vederlag fårförvånande bolaget. Somform andelar i det ävenutgå i av

uppgå till högstersättningen får dockDen kontantalämnas ettpengar.
de andelarnominella värdetmotsvarande 10 detbelopp procent av av

andelar,nominellt värde dessavederlag. Saknaslämnas somsom
med utgångs-tillåtna ersättningenberäknas i stället den högsta kontanta

i Övertagande bolagetinbetalade andelskapitalet deti den del detpunkt av
på andelarna.belöpersom

Internationella fusioner

beträffande8-16 Vad§ Vid internationella fusioner gäller §§.7 sägssom
finns flera överlåtande bolag,överlåtande bolaget gäller, detdet vartom

dessa.och ett av

skallfusion medför inte det överlåtande bolaget8 § internationellEn att
ñr förlust.bolaget medges avdragbeskattas eller att

överlåtande ställe vidÖvertagande bolaget träder i det bolagets9 § Det
iinkomst med de undantag 10-beräkning beskattningsbar som angesav

12 §§.
enligttill avdrag för underskott lagen 1993: 1539Såvitt rätt omavser

ochnäringsverksamhet enligt 2 § 14avdrag ñr underskott mom.av
gäller första endaststatlig inkomstskatt stycketlagen 1947:576 närom

i sitt moderbolag eller det överlåtandedotterbolag gårhelägt närett upp
bolaget bankaktiebolag.är ett

för enligtavdrag underskott 2 § 14 lagenBeträffande tillrätt mom.
inte första överlåtan-gäller vidare stycket detstatlig inkomstskatt omom

beskatt-vid ingången beskattningsåret före detde bolaget närmastav
punktfusionen skedde fåmansföretag enligt 14ningsår då ett avvar

1928:370, såvida inte detanvisningarna till 32 § kommunalskattelagen
i dettiondelar andelarnaÖvertagande bolaget ägde nioänmer av

överlåtande bolaget vid tidpunkt.samma

förpliktelser gäller 810 § fråga tillgångar skulder andraI ochsamtom
fråntillgångar förpliktelser har överförtsoch §§ endast till den del och9

i till bolag hem-bolag hemmahörande Sverige ärär ettett somsom
fast driftställe imahörande i medlemsstat knutits tilloch ettannanen

för fråga vilket inkomst inteSverige det Övertagande bolaget, i ärom
undvikandefrån beskattning här grund avtalundantagen avav om

dubbelbeskattning.
ochförutsättningar enligt första stycket för tillämpa 8Föreligger att

förpliktelser, gäller dessapå tillgångar skulder och andra9 §§ samt
1993: 1538beträffande periodiseringsfonder enligt lagenparagrafer även

1990:663periodiseringsfonder, ersättningsfonder enligt lagen omom
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ersättningsfonder, reserveringar för framtida utgifter och till avdragrätt
för underskott i 9 § andra stycket.som avses

fastMed dnfzstâlle i Sverige sådan plats för affärsverksamhetavses
driftställefast här i landetutgör enligt såväl punkt första3 ochsom

andra styckena anvisningarna till 53 § kommunalskattelagenav
1928:370 avtal undvikande dubbelbeskattning med denom omsom, av

i vilken det Övertagande bolaget hemmahörande föreligger, sådantärstat
avtal. Motsvarande gäller beträffande fall i tredje stycket densom avses
nämnda punkten.

11 § Har inventarier och andra tillgångar, på vilka reglerna avdragom
för värdeminskning i punkterna 12-14 anvisningarna till 23 §av
kommunalskattelagen 1928:370 tillämpliga, överförtsär och har dessa
tillgångar i räkenskapema för det Övertagande bolaget tagits till ettupp
högre värde det följer 9 medförän detta inte bolagetattsom av
förlorar tillämpa räkenskapsenligrätten avskrivning. En förutsättningatt

bolaget skillnaden intäkt förär det beskattningsår dåatt tar upp som
fusionen skett eller med tredjedel för och det beskatt-vart etten av
ningsåret två följandeoch de beskattningsåren.närmast

12 § Det Övertagande bolaget har till avdrag för underskott hos deträtt
överlåtande bolaget avseende beskattningsåret före det beskattningsår då
fusionen först vidägde taxeringen för det sjätte beskattningsåretrum
efter det sistnämnda beskattningsåret.

detVar överlåtande bolaget bankaktiebolag har 7 § femte stycketett
lagen 1993: avdrag för1539 underskott tillämpning.motsvarandeom

13 § Var det överlåtande och det Övertagande bolaget hemmahörande i
främmande medlemsstater och har det överlåtande bolaget fastett
driftställe i enligt deSverige grunder i 10 § tredje stycket,som anges
tillämpas 8-12 detta bolag varit svenskt.omsom

14 § tillgångarHar och skulder överförts från bolag hem-ärett som
mahörande Sverige tilli bolag hemmahörande iärett som en annan
medlemsstat, gäller andra stycket till del de överfördaden tillgångarna
och skulderna knutna till plats i tredje medlemsstat, enligtär en en som

föravtal undvikande dubbelbeskattning mellan Sverige och den tredjeav
fast driftställe eller, sådant avtal inte föreligger, skulleutgörstaten ett om

ha utgjort driftställe bestämmelsemafast i punkt 3 anvisningar-ett om av
till 53 § kommunalskattelagen 1928:370 varit tillämpliga i den tredjena

staten.
fall i första stycket inteI gäller 8 Punkt 4 anvisningar-som anges av

till 20 § kommunalskattelagen och lagen 1986:468 avräkningna om av
utländsk skatt skall tillämpas den skatt i den tredje staten,som om som
skulle ha förutan lagstiftning enligt det i första stycketutgått där 2 §
angivna direktivet, faktiskt hade utgått.
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15 § ÖvertagandeHar bolag, hemmahörande i Sverige, haftärett som
andelar i Överlåtandedet bolaget, medför andelamautsloeknandet av

fusionen inte skattepliktig inkomst eller avdragsgill förlustattgenom upp-
kommer. gäller dockDetta inte röstetalet för andelama har under-om
stigit 25 samtliga i det överlåtande bolaget.rösterprocent av

16 § Vid beskattningen andelsägarna i det Överlåtande bolaget harav
bestämmelserna i 23 § eller, de på grund fusionen utslocknadeom av
andelama har utgjort lagertillgångar i näringsverksamhet, 24 § mot-
svarande tillämpning. Det i de nämnda lagrummen beträffandesägssom

i förvärvadeandelar det bolaget och i det förvärvande bolaget skall
härvid gälla de utslocknade andelama i det överlåtande bolaget respektive
de andelar i det Övertagande bolaget lämnats fusionsvederlag.som som

Internationella fissioner

17 § 8-16 §§ har motsvarande tillämpning internationellavid ñssioner,
varvid det det Övertagande bolaget gäller de Övertagandesägssom om
bolagen.

18 § Vid tillämpning 9 skall§ periodiseringsfond, ersåttningsfondav
och till avdrag för underskott fördelas på de Övertagande bolagen irått
förhållande till på varje bolagde överförda nettovårdena.

Med nettovårde skillnaden mellan de skattemässiga påvärdenaavses
tillgångarna och skulderna.

verksamhetsöverlåtelserInternationella

19 § Vid internationell verksamhetsöverlåtelse vederlaget intetasen upp
intäkt hos det överlåtande bolaget. vederlagl stället skallsom som anses,
till den del de överlåtna tillgångarna har utgjorts inventarier ochav

andra tillgångar på vilka reglerna avdrag för värdeminskning iom
punkterna 12-14 anvisningarna till 23 § kommunalskattelagenav
1928:370 tillämpliga: detår skattemåssiga nestvärdet,

2. till den del de överlåtna tillgångarna utgjorts fastigheterhar av som
lagertillgångar: det skattemåssiga värdet minskat med medgivnavar

vårdeminskningsavdrag inte har gjorts i råkenskapema,som
till den del de överlåtna tillgångarna har utgjorts andra lager-av

tillgångar fastigheter pågående arbeten, kundfordringar ochän samt av
liknande tillgångar: det skattemässiga värdet.

Har överlåtna inventarier utgjort del överlåtandeendast detm.m. en av
bolagets hela bestånd inventarier skall skattemässigtav m.m., som
restvärde för de överlåtna inventariema skälig delm.m. anses en av
iestvårdet för hela beståndet inventarierav m.m.

fråga tillgångarI sådana i 25-30 lagen§§ 1947:576om som avses
statlig inkomstskatt skall internationell verksamhetsöverlåtelseom en
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behandlas gåva för det överlåtande bolaget. Bestämmelsen i 24 §som en
2 tredje stycket lagen statlig inkomstskatt skall dock inteommom.
tillämpas.

fjärde anvisningarnaBestämmelserna i punkt 1 stycket till 22 §av
kommunalskattelagen skall inte tillämpas vid internationella verksam-
hetsöverlåtelser.

20 § 9-14 och 16 §§ har motsvarande tillämpning vid internationella
verksamhetsöverlåtelser.

21 § tillämpning följande. överlåtelsen inteVid 9 § gäller Harav
omfattat i överlåtande bolaget, får såhela verksamheten det högst stor

periodiseringsfond, ersättningsfond och förandel till avdragrättav
underskott förhållandet mellan det nettovårdeövertas, motsom svarar

i 18 § andra stycket och nettovärdet tillgångarna ochsom avses av
överlåtande ñre överlåtelsen.skulderna i det bolaget omedelbart

utgifterReservering för framtida skall till den del denövertas år
hänförlig överlåtits.till vad som

Internationella andelsbyten

22 § Vid internationellt andelsbyte inte 27 § lagengäller 4ett mom.
1947:576 statlig inkomstskatt.om

Har realisationsvinst uppkommit enligt den nämnda lagen för denen
andelar i det förvärvade bolaget, gäller 23 § denna lag. Haravyttratsom

de andelarna utgjort lagertillgångar i näringsverksamhetavyttrade och
överstiger vederlaget deras skattemässiga gällervärde, 24

En förutsättning för bestämmelserna i andra stycket vederlag iär, om
utgår, denna del vederlaget understiger realisationsvinstenattpengar av

eller, i fråga lager-tillgångar, skillnaden mellan hela vederlaget ochom
andelarnas skattemässiga värde.

23 § realisationsvinstSom avseende det beskattningsår, då avyttringen av
andelar i det förvärvade bolaget skett, skall den del vederlageträknas av

utgörssom av pengar.
realisationsvinstSom avseende det beskattningsår, då de mottagna

andelarna i det förvärvande bolaget skall förutomavyttrats, anses,
realisationsvinst dessa andelar, realisationsvinst på grundäven av

i förvärvadeavyttringen andelar det bolaget. Från beloppav som
gnmd härav skall intäkt näringsverksamhet, tjänst ellertas upp som av
kapital avräknas belopp tagits i respektive inkomstslag på grundsom upp

första stycket. inte samtliga andelar, skallAvyttras mottagnaav som
realisationsvinst grund avyttringen andelar i det förvärvadeav av
bolaget efterså del realisationsvinsten, avräkningstor av somanses

meningen, förhållandet mellan antaleti andra motanges som svarar
avyttrade andelar och antalet andelar.mottagna



Färfattningsförslag1994:100SOU

de andelarna i förvärvande bolagetdetAvyttras även mottagna genom
stycket iandelsbyte, skall belopp i andrainternationelltett som avses

vederlag vid detbeskattas de andelar erhållitsstället när som som
grundUtslocknar de andelarnaandelsbytet avyttras. mottagna av en

ñssion, i andra stycketinternationell fusion eller skall belopp som avses
fusionenerhållits vederlag vidi beskattas de andelar,stället när som som

andelsbyten,Motsvarande gäller ytterligareeller fissionen, avyttras. om
ñssionerfusioner eller sker.

däri andra stycket beskattning beloppDet sägs som avsesom avsom
i förvärvande övergår tillandelarna det bolagetgäller ägareäven om ny

gåva. Motsvarande gäller vidbodelning ellertestamente,genom arv,
tillämpning tredje stycket.av

anskaffadeandelarna i det förvärvande bolaget skallDe mottagna anses
vid förvärvet.för deras värdebelopp motsvararett som
beskattas andel i detbelopp enligt andra stycketDet när ensom

stycketanskaffningsvärdet enligt femteförvånande bolaget ochavyttras
skall fastställas skatte-andelarna i detta bolagför de mottagna av

för beskattningsår då andelsbytet skett.myndigheten vid taxeringen det

förvärvade utgjort lager-andelarna i det bolaget24 § Har de avyttrade
vederlaget intäkttillgångar, räknas den del utgörssom avav pengar, som

beskatmingsåravseende det då avyttringen skett.näringsverksamhetav
förvärvande erhållitandelarna i det bolaget inteHar de mottagna
andelsbytet, intäktkaraktär lagertillgångar tasgenom som avav

beskattningsår, iavseende det då andelarna detnäringsverksamhet
beloppförvärvade motsvarande debolaget ävenavyttrats, ettupp

i skattehänseende.avyttrade andelarnas värde
avseende det beskattningsár, då deintäkt näringsverksamhetSom av

bolageti det förvånande skallandelarna avyttras,mottagna anses,
näringsverksamhet på avyttringenförutom intäkt grtmdeventuell av av

intäkten näringsverksamhet grunddessa andelar, även av avav
avyttringen andelar i den intäktendet förvärvade bolaget. Frånav senare

första stycket.avräknas belopp tagits intäkt grundsom upp som av
inte samtliga andelar, skall intäkt på grundAvyttras mottagna avsom

förvärvade så delavyttringen andelar i det bolaget storav anses av
intäkten, efter avräkning i andra meningen, motsvararsom anges som
förhållandet mellan antalet och antaletavyttrade andelar mottagna
andelar.

motsvarandeBestämmelserna i 23 § tredje-sjätte styckena har
vid avyttring lagertillgångar.tillämpning andelar utgörav som

Bestämmelser skatteflyktmot

i förening25 § Medför förfarande i 3-6 §§, ellerett ensamtsom anges
andra rättshandlingar, vid tillämpning 7-24 §§ otillbörligmed av en

skatteförmån för skattskyldige, inte oväsentlig, och kan detden ärsom
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skatteförmånen utgjortantas huvudskäl för förfarandet,att skall deett
sistnämnda paragrafema inte tillämpas på detta.

Vid tillämpning bestämmelserna omprövning i 4 kap. taxerings-av om
lagen 1990:324 får omprövningsbeslut till den skattskyldiges nackdel
meddelas före utgången det femte året efter taxeringsåret hinderutanav

bestämmelserna eftertaxering.av om
ÖverklagarRiksskatteverket skattemyndighetens beslut med åberopande
första stycket, skall i mrstället vad i 6 kap. taxerings-av som anges-

lagen överklagandet ha kommit in inom den tidsfrist i andrasom anges-
stycket eller efter utgången denna inom två månader från den dagav men
då det överklagade beslutet meddelades.

Denna lag träder i kraft den januari1 1995 och tillämpas frågai om
förfaranden genomförs efter ikraftträdandet.som

Det föreskrivs i 10 § andra stycket, 18 och 21 §§ periodise-som om
ringsfond har till 1999 årsoch med taxering tillämpningmotsvarande för
skatteutjämningsreserv enligt lagen 1993:1540 återföringom av
skatteutjämningsxeserv.
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till2 Förslag
1928:370ändring i kommunalskattelagenLag om

till § kom-Härigenom föreskrivs punkt anvisningarna 22latt av
ha följande lydelse.munalskattelagen l928:370 skall

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

Anvisningar
till 22 §

1. hänförs samtliga intäkter iTill intäkt näringsverksamhet pengarav
influtit i verksamheten. innebär, intäkteneller har Detta attvaror, som

ochsådan beskaffenhet, den normalt räkna medskall är attattvara av
betalning förled i verksamheten. Hit räknas inflytandeingår ettsom

skattskyldige handlar med eller tillverkar. Det sagdadenvanor, som
låterdå näringsidkaren vid överlåtelse verksamhetengäller även av

överlåtelse såingå i överlåtelsen. Denna dåbefintliga sägautgör attvaror
affärshändelsen i verksamheten.den sista

näringsverksamhet hänförs också vad inflyter vidTill intäkt somav
för stadigvarande bruk avseddamaskiner och andraavyttring av

tillgångar likställda med dessa vid beräkninginventarier eller ärsomav
Även ersättning i fall i 2 §vändeminskningsavdrag. som som avsesav

ersättningsfonderoch tredje styckena lagen 1990:663 uppbärsandra om
näringsverksamhetfysisk eller dödsbo intäktutgörett av omav en person

skattskyldige begär det.den
näringsverksamhet hänförs vidare vinst vid ickeintäktTill av

realisationsvinst andel i sådanyrkesmässig avyttring ekonomiskav
i § 8 lagen 1947:576 statlig in-förening 2 mom.som avses om

betingatssåvida innehavet andelen sådan verksamhet.komstskatt avav
näringsverksamhethänförs till intäkt ocksåfråga handelsbolagI avom

avyttring andra tillgångar irealisationsvinst vid 27 §av som avses
tillgångar i 28 30 § ochl 29 § 1 lsom mom., mom.mom., av avses

förpliktelser31 § i nämnda lag.3 § 1samt av som avses mom.
tillgång tagits förvärvskällaHar sker beskattninguten ur som omen

tillgången i stället hade för motsvarande marknads-vederlagavyttrats ett
värdet uttagsbeskattning. endast vederlagVad gäller docksagtsnu om

vid intäkteller vinst avyttring skulle ha tagits närings-en som avupp
och särskilda skäl inte föreligger.verksamhet uttagsbeskattning Uttagmot

från fastighetbränsle taxerad lantbruksenhet förärsom somav
uppvärmning den skattskyldiges privatbostad denna beskattas ej.av

Uttagsbeskattning sker också vid i ringa omfattningänuttag mer av
tjänst. bilförmånVärdet beräknas enligt punkterna 2 och 4av av
anvisningarna till 42

Uttagsbeskattning skall skeäven
förutsättning särskildaunder att-

skäl det inte föreliggermot -
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

verksamheten i för-om en
värvskälla har upphört,

näringsidkare upphörtom en
skattskyldig för inkomstatt vara av

förvärvskälla,en
inkomst förvärvs-om av en

källa skall undantas från beskatt-
ning på grund avtalett nyttav om
undvikande dubbelbeskattningav
eller

i fråga tillgång harom som
förts från delöver en av en
förvärvskälla till del,en annan om
inkomst den delenav senare men
inte den förra undantagenärav
från beskattning i Sverige på grund

avtal undvikande dubbel-av om av
beskattning.

Ifall i sjätte stycket 2som avses
och 3 skall uttagsbeskattning dock
inte ske till den del tillgångarna i
förvärvskällan knutits till fastett
driftställe i Sverige. Undantas
endast del inkomsten frånen av en
förvärvskälla från beskattning på
grund avtal undvikandeav om av
dubbelbeskattning, gäller sjätte
stycket 3 tillgångar hän-ärsom
förliga till motsvarande del av
förvârvskällan.

Denna lag träder i kraft den januari1 1995 och tillämpas i fråga om
händelser inträffar efter ikmftträdandet.som

Senastelydelse 1993:1541.
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tillFörslag3
inkomstskattstatlig1947:576i lagenLag omom

statlig in-1947:576fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
komstskatt skall ha§ 8och 73 6 § l2 §att mom.mom.mom.,

lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2 §
Ägermom svenskekonomisk förening,svenskaktiebolag,svenskt3

moderföretagskadeförsäkringstöretagömsesidigtsvensktSparbank eller
flera svenskaelleriaktierna eller andelarnationdelarnio ettän avmer

dotterföretag,belagdaföreningarekonomiskasvenskaelleraktiebolag
dotterföretaghelägtlämnar tillmoderföretagetkoncembidragskall som

helägttillmoderföretaget ellertillföretag lämnarsådant annateller som
föromkostnadavdragsgillmoderföretagetdotterföretag hos anses som
förintebidragetförskattepliktig intäkt ävenochgivaren mottagaren, om

bibehållande.förvånande elleromkostnad för intäktemasgivaren utgör
för detta gällerförutsättningSom

bostadsföretag enligt 7givare eller ärvarkena mottagare mom.att
enligt 10investmentföretageller mom.,

årsbidraget tillredovisarsåväl givareb mottagare sammaatt som
därvid fogad bilaga,ellersjälvdeklarationitaxering öppet

bidrag varit helägtharellerlämnardotterföretagc mottaratt som
eller sedanochför både givarebeskattningsårethelaunder mottagare

något slag,bedriva verksamhetbörjadedotterföretaget av
frånbidrag lämnasdfrånlämnasbidragd att,att, omom

dotterföretag moderföretag,tillmoderföretag,tilldotterföretag
iandelarnai aktierna ellerandelarnaelleraktierna

dotterföretaget lager-inte utgörlager-intedotterföretaget utgör
hos moderföretaget,tillgångarmoderföretagethostillgångar samt

frånbidrag lämnasfrånbidrag lämnas ee att,att, omom
dotterföretagtilldotterföretag dotterñretagdotterföretag till annatannat

givandei detaktiernadet givande ochaktierna ioch omom
lagertillgångardotterföretaget utgörlagertillgångardotterföretaget utgör

skall ävenmoderföretagetskall hosmoderföretaget ävenhos
mottagandedetimottagande aktiernai detaktierna

lager-dotterföretaget utgöralagertill-dotterföretaget utgöra
moderföretagettillgångar hosmoderföretaget. samthosgångar

enligtintef mottagarenatt
dubbel-undvikandeavtal avom
hemvisthaskallbeskattning anses

främmandei stat.en
aktiebolagsvenskttillkoncembidragmoderföretagsvensktLämnar som

bidragetstycket, skallförstaidotterbolagsådant helägtinte är avsessom
skatteplik-ochmoderföretagetñromkostnadavdragsgilländå anses som

förstaiförutsättningardeförintäkttig angesmottagaren, somom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

stycket och b uppfylldaär och ägarförhållandena under helaa om
beskattningsåret for både givare och eller sedanmottagare mottagaren
började bedriva verksamhet något slag har varit sådana attav mottagaren

fusioner mellan moderñretag och dotterbolag har kunnat bringasgenom
uppgå i moderföretaget. Därvid skall fusionatt kunna äga näranses rum

moderföretaget nio tiondelaräger än aktierna i dotterbolagmer av men
inte i fall.annat

Även i andra fall skall koncembidrag svenskt företag lämnar tillsom
svenskt företag avdragsgill omkostnadannat för givaren ochanses som

skattepliktig intäkt för under förutsättning bidraget medmottagaren att
avdragsrått för givaren enligt första och andra styckena hade kunnat
lämnas till företag än och bidraget därefter, direktannat mottagaren att
eller fönnedling ytterligare företag, hade kunnat vidarebe-genom av
fordras till sådant varje förmedlandesätt företagmottagaren skulleatt
ha haft till avdragrätt enligt första och andra styckena för vidarebeford-

belopp.rat
Avdrag for koncembidrag får åtnjutas endast den visar attav som

förutsättningar för sådant avdrag föreligger.
Lämnas bidrag från svenskt företag till svenskt företag, medannat

vilket givaren i intressegemenskap,är för verksamhet väsentligav
betydelse från samhällsekonomisk synpunkt och redovisas bidraget öppet,
kan regeringen medge bidraget skall avdragsgill omkostnadatt anses som
för givaren och skattepliktig intäkt för även eller fleramottagaren om en

de förutsättningar i första-tredje styckena inte uppfyllda.ärav som anges

6 §
momI Skyldighet erlägga skatt för inkomst åligger, såframtatt

föreskrivs i denna lag eller i särskildaannat bestämmelser, meddelade på
grund överenskommelse eller beslut, i 20 och 21 §§ sågs:av varom

fysiska person:
för tid under vilken han varit bosatt här i riket:
för all inkomst forvärvats inom eller riket;som utom samt
för tid under vilken han varit bosatt här i riket:
för inkomst näringsverksamhet hänför sig till fastighet fastellerav som

driftställe här i riket;
för inkomst näringsverksamhet intäktutgör egendomnärav som som

i 26 § och innefattar nyttjanderätt till hus eller delavses som ett ettav
hus här i riket övergår till privatbostad eller avyttras;

för inkomst utdelning andelar i svenska ekonomiska före-genom
ningar;

för löpande inkomster hänför sig till privatbostadsfastighet ochsom
privatbostad här i riket;

för vinst vid avyttring fastighet här i riket eller egendomav av som
i 26 § och innefattar nyttjanderätt till hus eller delavses ettsom ettav

hus här i riket;



Författningsförslag 231994:100sou

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

i andra svenskavinst vid avyttring dels aktier och andelarför av
sådanahandelsbolag och ekonomiska föreningaraktiebolag, än som avses

konvertibla vinst-konvertibla skuldebrev ochi 2 dels§ 7 mom., av
sådanautgivits aktiebolag, delsandelsbevis svenskaav av avsom

till nyteckningaktiebolag utfästa optionsrättersvenska rättavsersom
delsblivit utfásta tömning med skuldebrev ochköp aktie och ieller av

nämnda finansiellaterminer någotoptioner och av nusom avser
kalenderåröverlåtaren vid något tillfälle under de tioinstrument, om

haft sitt egentliga boföregått år då avyttringen skeddedetnärmastsom
i riket eller stadigvarande vistats här;och hemvist här

1981:691för egenavgifter enligt lagenför återfört avdrag om
i mån avdrag harför egenavgifter har fallit bort densocialavgifter, som

förstaavgifterna för avgifter i 46 § 2medgetts för samt mom.som avses
och har nedkommunalskattelagen 1928:370stycket 3 sattssom genom

medgetts för avgifterna och dessadebitering i den mån avdrag harändrad
sig till näringsverksamhet;hänför

författningaktiebolag och sådana bolag, enligt särskildb svenska som
föreningar,avstå sin vinst, ekonomiska samebyar,skyldigaäro att

juridiskaverk, inrättningar och andra inländskasamfund, stiftelser,
enligtsåvitt gäller sådana juridiskadock personer sompersoner,

jämförligt bildats ñr förvaltaförfattning eller på därmed sätt att
samfälligheten såsom särskild taxerings-samfällighet endast taxeratsom

marksamfällighet eller regleiingssamfällighet:ochenhet avser
eller förvärvats;dem här i riket å utländskför all inkomst, ortsom av

utländska bolag:c
hänför fastighet fastnäringsverksamhet sig till ellerför inkomst somav

driftställe här i riket;
avyttringnäringsverksamhet vid egendomför inkomst av som avsesav

till hus delinnefattar nyttjanderätt eller hus häri 26 § och ett ettavsom
i riket;

fallit bort, i den månslutlig skatt eller tillkommande skatt,för som
åtnjutits vid års taxeringardärför bolaget tidigareavdrag samt;av

ekonomiska före-inkomst utdelning å andelar i svenskaför genom
ningar;

bolag:andra utländska juridiska utländskad änpersoner
inkomstinkomst under med avdrag ñr delägaresñr somsom anges c

anvisningarna till 53 § kommunal-i punkt 10 andra stycket avavses
skattelagen.

ifast driftställe gäller vadfråga vad med sägsI somsom avsesom
kommunalskattelagen.3 anvisningarna till 53 §punkt av

realisations-fråga sådanI om
i andravinst 23 §som avses

stycket lagen 1994:000 om
inkomstbeskattningen vid gräns-
överskridande omstrulaureringar

ordet avyttringinom EG, skall med
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

i 1 sista ledet förståsnästmom. a
avyttring eller överlåtelse genom

bodelning ellertestamente,arv,
gåva för-andel i detmottagenav
värvande bolaget eller; i fall som

i tredje stycket den nämndaavses
paragrafen, vederlagsandel som

där.avses

§7
mami8 företag frikallatSvenskt från skattskyldighet förär utdelning

på aktie eller andel i utländsk juridisk under förutsättning attperson
innehavet den utländska aktien eller andelen kapitalplacerings-är ettav
innehav näringsbetingateller innehav.ett

För utdelning på näringsbetingat innehav skall skattebefriadatt vara
skall den inkomstbeskattning den utländska juridiska ärsom personen

jämförligunderkastad med den inkomstbeskattning skulle havara som
skett enligt denna lag, inkomsten förvärvatshade svensktettom av
företag. Vid jämförelsen skall utdelning den utländska juridiskasom per-

kapitalplaceringsinnehaverhållit på inkomst skallutgörasonen anses som
beskattas enligt denna lag. Vidare skall bortses från bestämmelser i avtal
för undvikande dubbelbeskattning.av

innehav aktier ellerEtt andelar i utländsk juridisk skallav en person
näringsbetingat aktierna eller andelarna inte utgöranses vara om

företagetsomsättningstillgångar i verksamhet och
det sammanlagda röstetalet för företagets aktier eller andelar i den

utländska juridiska vid beskattningsånets utgång motsvaradepersonen en
fjärdedel eller röstetalet för samtliga aktier eller andelar i denmer av
utländska juridiska ellerpersonen

innehavet aktierna eller andelarna betingas verksamhetav av som
bedrivs företaget eller företag med hänsyn till ägande-av av som
rättsförhâllanden eller organisatoriska förhållanden kan stå det nära.anses

innehav aktierEtt eller andelar i juridiskutländsk skallav en person
kapitalplaceringsinnehav aktierna eller andelarna inteettanses vara om

omsättningstillgångar i företagets verksamhet inteutgör och heller skall
näringsbetingade.anses vara

Med svenskt företag i detta svenskt aktiebolag, svenskmomentavses
ekonomisk förening, svensk spar-bank, svenskt ömsesidigt skadeforsäk-
ringsföretag och svensk värdepappersfond.

Utländsk juridisk hemmahörande i något de länder med vilkaperson av
Sverige ingått avtal för undvikande dubbelbeskattning avtalsländerav
skall underkastad inkomstbeskattning jämförlig med den skulleanses som
ha skett enligt denna lag. Denna presumtion gäller dock endast om

intäkter härrör från verksamhet i Sverige eller avtalsland ochpersonens
verksamheten underkastad inkomstskatt inormal det eller de länderär

falldär den bedrivs. det intäkter endast tillI obetydlig delpersonens
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

skattemåssigtfrån särskilti andra länder ellerfrån verksamhethärrör
jämförlig beskatt-underkastadändåverksamhet skall dengynnad anses

ning.
ellerinnehav aktierEtt an-av

i främmandedelar i bolagett en
medlem i den Euro-ärstat som

skallpeiska gemenskapen anses
näringsbetingat även omvara -

enligt tredjeförutsättningarna
handeninte förstycket är om-

andelar iaktier ellerinnehavet av
ellerbolaget 25 procentmotsvarar

i detta.andelskapitaletmer av
främmandeMed bolag i staten

Europeiskamedlem i denårsom
fåre-utländsktgemenskapen avses

iuppfyller villkorentag som
Europeiskaartikel i det de2 av

juligemenskapernas råd den 23
direktivet1990 antagna om en

beskattningförordninggemensam
dotterbolag iavseende moder- och

direktivetsmedlemsstater iolika
lydelse den januari 19951
90435EEG.

i frågajanuari 1995 och tillämpaskraftträder i den llagDenna om
ikxaftträdandet.inträffar efterhändelser som

1 rubrik 1974:770.lydelse lagensSenaste av2 1993:1544.Senastelydelse
3 1994:489.Senastelydelse
4 1994:778.Senastelydelse
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4 Förslag till
Lag ändring i kupongskattelagen 1970:624om

l970:624Härigenom föreskrivs 4 § kupongskattelagen skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4
skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad, denne fysiskärom

bosatt eller stadigvarandeär vistas här i riket, dödsboperson, som
efter sådan eller utländsk juridisk och utdelningen ärperson person,
hänförlig till inkomst näringsverksamhet bedrivits från fastav som
driftställe här i riket. skattskyldighet föreligger dock inte för utdel-
ningsberättigad utländsk juridisk för den del utdelningenperson av som
enligt punkt 10 andra stycket anvisningarna till 53 § kommunal-av
skattelagen 1928:370 har beskattats hos delägaren.

handelsbolag,För kommanditbolag och rederi föreligger skattskyldighet
för den del utdelningen hänförlig till inkomst närings-ärav som av
verksamhet bedrivits från fast driftställe här i riket och belöpersom som
på delägare bosatt eller stadigvarande vistasär här.som

skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som
innehar aktie under sådana ñrhällanden, därigenom obehörigenatt annan
beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från
kupongskatt.

skattskyldighet föreligger icke för i 17 § eller 18 §person, som avses
l lagen 1947:576 statlig inkomstskatt.mom. om

skattskyldighet föreligger inte
heller för juridisk ien person en
främmande medlemär istat som
den Europeiska gemenskapen, om
den innehar 25 ellerprocent mer

aktierna i det utdelande bolagetav
och uppfyller villkoren i artikel 2 i
det de Europeiskaav gemen-
skapernas råd den juli23 1990

direktivetantagna om en gemen-
ordning för beskattningsam av-

seende moder- och dotterbolag i
olika medlemsstater i direktivets
lydelse den januariI 1995
90435EEG.
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lag träder i kraft den januari och tillämpas på utdelningDenna l 1995
efter ikraftträdandet.lämnassom

Senastelydelse lagensrubrik 1974:996.av2 Senastelydelse 1993:1555.
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tillFörslag5
avräkningändring i 1986:468lagenLag om avom

utländsk skatt

avräkning§ lagen 1986:468Härigenom föreskrivs 1att om av
lydelse.skall ha följandeutländsk skatt

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

l
bosatt här i riket, ellerfysisk under tid då han varitOm person,

haft intäktjuridisk harinländsk person
kommunalskattelagen 1928:370medtagits taxering enligtvida som

statlig inkomstskatt,lagen 1947:576eller om
ochhan beskattats i utländskför vilkenb stat

härröraskattelagstiftningen i den utländskaenligtc staten ansessom
därifrån,

avräkninginskränkning följer 2 §han med denhar genomsom av --
belöper på intäktenden utländska skattenden del rätt attsomavav

kommunal inkomstskatt inedsättning statlig inkomstskatt ocherhålla av
framgår 4-13 §§.med vadenlighet avsom

då fysisk enligttillämpliga delar i fallMotsvarande gäller i person
fastighetsskattfastighetsskatt har erlägga1052 statlig1984:lagen attom

privatbostad.i utlandet belägenför en
företag vidvid svensktsvenskt företag Kan pröv-pröv-Kan ettett

ning enligt § 8 lagen8 lagen 7ning enligt 7 § mom. omommom.
inte visavisa statlig inkomstskattinkomstskatt intestatlig attatt

inkomstbeskatming denden deninkomstbeskattningden somsom
juridiskautländskajuridiska ärutländska är personenpersonen

underkastad jämförlig med denjämförlig med denunderkastad ärär
inkomstbeskattning skulle hainkomstbeskattning skulle ha somsom

in-enligt lagen statligstatlig in- skettenligt lagenskett omom
hadeinkomsteninkomsten hade komstskattkomstskatt omom

företag, ochoch förvärvats svensktsvenskt företag,förvärvats avav
utdelning därfördärför skallutdelningskall mottagenmottagen

Sverige, övrigaiSverige, övriga beskattas äribeskattas är menmen
för erhålla skat-förutsättningarför erhålla skat-förutsättningar attatt

tefrihet ñr utdelningen i nämndautdelningen i nämndaförtefrihet
företaget,uppfyllda harñretaget,uppfyllda har momentmoment

avräkning medgesdenavräkning medgesden utöverutöver somsom
enligtförsta stycket ochenligt enligtförsta stycket ochenligt

dubbelbeskattningsavtal,dubbelbeskattningsavtal, genom av-genom av-
erhålla nedsättningräkningerhålla nedsättningräkning rätträtt attatt

inkomstskatt medstatliginkomstskatt medstatlig ettett avav
motsvarandebeloppmotsvarande tiobelopp tretton procentprocent av

bruttobelopp.utdelningsVid dennautdelnings bruttobelopp.denna av
i till-Vid sådan avräkning gälleri tillämp-avräkning gällersådan
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

liga vad föreskrivsdelar i lämpliga delar vad föreskrivssom som
4-13 §§. i4-13 §§.

kraftlag träder i den januari 1995 tillämpasDenna 1 och utdelning
efter ikraftträdandet.emottass0n1

Senastelydelse 1994:781.
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tillFörslag6
självdeklarationi 1990:325 ochlagenLag omom

kontrolluppgifter

själv-föreskrivs 2 kap. § lagen 1990:325Härigenom 17att om
kontrolluppgifter skall ha följande lydelse.deklaration och

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

2 kap.
§17

skattskyldige under beskattningsåret har fast eller lösdenOm avyttrat
i han ieller betalat eller överlåtit lån utländsk valuta, skallegendom

uppgifter behövs för beräknasjälvdeklarationen lämna de attsom
realisationsvinst. skattskyldigeDetsamma gäller, denskattepliktig om

beskattningsåret överfört upplåtit under sådanaeller egendomunder
överföringen eller upplåtelsen enligt 25 § 2 lagenförhållanden att mom.

avyttringstatlig inkomstskatt skall jämställas med1947:576 avom
intäktens fastställas på grund dentotala belopp intefastighet. Kan attav

viss framtida detta ihändelse, skall uppgift lämnasberoendeär omav
självdeklarationen.

yrkar uppskovsavdrag enligt lagen 1993:1469Den om upp-som
bostad självdeklarationen lämna uppgiftskovsavdrag vid byte skall iav

på sådan ersättningsbostad nämnda lag.beteckning i ll §som avsesom
i § andraersättningsbostaden bostad llOm utgörs av som avses

lag, skall uppgift lämnas föreningens ellermeningen nämnda även om
organisationsnummer förvärvasoch Om ersättningsbostadbolagets namn.

år, uppgift självdeklarationennästkommande skall i stället lämnas iförst
för det året.

till sådan ersättningsbostad i andraäganderättenHar en som avses
beskattningsåret övergåttunder tillstycket testamente,annan genom arv,

gåva självdeklarationen uppgifteller skall i lämnasbodelning om
det belopp enligt skall dras ifrånstorleken på 10 § nämnda lagsom

ersättningsbostadenomkostnadsbeloppet när avyttras,
ersättningsbostadens beteckning ersättningsbostaden2. utgörssamt, om

föreningens elleri andra stycket andra meningen,bostad avsessomav
organisationsnummer ochbolagets samtnamn

organisations-adress och ellerden ägarens namn, person-nye
nummer.

underden skattskyldigeHar
andelarbeskattningsáret avyttmt

internationelltsådantett an-genom
i 6 § lagendelsbyte som avses

inkomstbeskatt-1994:000 om
gränsöverskridandeningen vid
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

omstruktureringar inom EG, skall
han i sjâlvdeklamtiønen lämna de
uppgifter behövs för tillämp-som
ningen sjätte23 § stycket och, iav
motsvarande hänseende, 24 §
üänie stycket den nämnda lagen.

lagDenna träder i kraft den januari1 1995 och tillämpas första gången
vid 1996 års taxering.

1Senastelydelse 1994:483.
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till7 Förslag
ersättningsfonderi 1990:663ändring lagenLag omom

ersättningsfonder1990:663föreskrivs 9 § lagenHärigenom att om
lydelse.skall ha följande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§9
beskattningskall återföras tillErsättningsfond om

i strid med 4 eller 5tagits i anspråkfonden har
förvärvskällan under beskatt-huvudsakliga delenhela eller den2. av

fonden inteupphört ochverksamheten haröverlåtits ellerningsånet har
stycket,övertagits enligt sjättehar

övertagitsoch fonden inte harfusionföretaget upplöstshar genom
enligt sjätte stycket,

skall trädainnehar fondenföretagfattats detbeslut har4. att somom
ilikvidation,

beslut har meddelats5.beslut har meddelats5. attatt omom
iförsättasskattskyldige skallförsättas i denskattskyldige skallden

konkurs,konkurs, eller
tagits ifonden inte hartagits i 6.fonden inte har6. an-an-

under det beskatt-språkdet beskatt-språk under senastsenast
vilket taxering skerningsår förvilket taxering skerningsår för

efter dettredje taxeringsåretefter undertredje taxeringsåret detunder
harför avsättningenhar då avdragför avsättningendå avdrag

ellermedgetts,medgetts.
inkomstskattskyldigheten för

upphört ellerförvärvskällan harav
undantasinkomst skallsådanom

grundfrån beskattning pd ettav
undvikandeavtalnytt avom

dubbelbeskattning.
avsättningen grundasgäller inteVad i första stycket 2sågs omsom

1-3.i § andra stycketavyttring 2som avses
förvärvskällanlikställsöverlåtelse i första stycket 2Med attsom avses

ellerbodelning ellertillfalliteller delvishelt ägare genom arven ny
detSkattemyndigheten får dock,förordnande i testamente. omgenom
tillför återförasfonden i ställetskäl, medgefinns särskilda attatt

bestämmelserna iDärvid skalldenbeskattning ägaren.övertas nyaav
tillämpas.§ tredje stycket11

ersättningsfond föravsättning tillavdrag förfysisk fåttHar person
tredjei § andra ochmarkanläggningar i fall 2byggnader och avsessom

del fondenbeskattning till denåterföring tillstyckena skall göras
enligtnäringsverksamhettagits intäktbeloppmotsvarar avupp somsom
anvis-tredje-sjätte styckenaförsta ochbestämmelserna i punkt 5 av

övrigt skall1928:370. Fonden ikommunalskattelagentill 22 §ningarna
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

återñras till beskattning i inkomstslaget kapital. Ersättningsfond för mark
skall återföras till beskattning i inkomstslaget kapital.

Skattemyndigheten kan, det finns särskilda skäl, medge fondattom
återförasskall enligt första stycket 6 får behålllas under viss tid,som

dock längst till och med det beskattningsår för vilket taxering sker under
sjätte taxeringsåret efter det då avdrag för avsättningen har medgetts.

Wd sådan fusion i 2 § 4 första stycket lagensom avses mom.
1947:576 statlig inkomstskatt får ersättningsfond Harövertas.om en
ekonomisk förening skiftat aktier enligt punkt tredje stycketlut a av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen får ersättningsfond i
föreningen det aktiebolag aktier skiftatsövertas fondenHarut.av vars
övertagits skall det Övertagande företaget har gjortanses som om
avsättningen under det beskattningsår då avsättningen gjorts hos det
överlåtande företaget.

Denna lag träder i kraft den januaril 1995 och tillämpas i fråga om
händelser inträffar efter ikrafttrådandet.som

1 Senastelydelse 1994:783.

2 14-0973
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till8 Förslag
ändring 1538 periodiseringsfonderi lagen 1993:Lag om om

periodiseringsfon-1993:1538Härigenom föreskrivs 5 § lagenatt om
skall ha föjande lydelse.der

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

5 §
periodiseringsfond återföra omedelbart tillför avsättning tillAvdrag

beskattning om
skattskyldige i frågafråga den eller,den skattskyldige eller, i

upphörthandelsbolag, detta harhandelsbolag, detta har upphört omom
i dennäringsverksamhet, bedriva verksamhetbedriva attatt
hänförförvärvskälla avdragetsom

sig till,
bolaget,sin andel idelägare i handelsbolag har2. avyttrat

övertagitsfusion och fonden inte harföretag har upplösts3. genom
enligt 7

fore-fattatsfattats före- 4. beslut harbeslut har4. attatt omom
fond skall träda iskall träda i inneharinnehar fond tagtag somsom

likvidation,likvidation eller
meddelats5. beslut harbeslut har meddelats5. attatt omom

skattskyldige skall försättas iforsåttas i denskattskyldige skallden
konkurs, ellerkonkurs.

för inkomstskattskyldigheten
har upphört ellerförvärvskällanav

undantassådan inkomst skallom
grundfrån beskattning pd ettav

avtal undvikandenytt avom
dubbelbeskattning.

januari tillämpas i frågakraft den 1995 ochlag träder i lDenna om
efter ikraftträdandet.inträffarhändelser som
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9 tillFörslag
Lag ändring i lagen 1993:1540 återföringom om av
skatteutjätrmingsreserv

Härigenom föreskrivs ll § lagen 1993:1540 återföringatt om av
skatteutjämningsreserv skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §
Återstående del belopp i 1-6 återförs omedelbart tillav som avses

beskattning om
den skattskyldige eller, i frågaden skattskyldige eller, i fråga

1133491550138detta h PPPÖIThandelsbolag, Omdetta har upphörtom
bedriva verksamhet förvärvs-attbedriva näñngsve,k,amhe, latt

kâllan, skattskyldigheten för in-
komst förvârvskâllan harav upp-
hört eller sådan inkomst skallom
undantas från beskattning på grund

avtal undvikandeen nyttav om av
dubbelbeskattning,

företaget har upplösts fusion och inte13 § tillämplig,ärgenom
beslut har fattats företaget skall träda i likvidation ellerattom

4. beslut har meddelats den skattskyldige skall försåttas iattom
konkurs.

Vid tillämpning första stycket gäller bestämmelsernaäven i 10av
I sådana fall avsättningen till skattcutjämningsreserv uppgå till nollanses
kronor.

Denna lag träder i kraft den januari 1995l och tillämpas i fråga om
händelser inträffar efter ikraftträdandet.som
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Inledning1

juliDen 23 1990 de Europeiska gemenskapernas råd numeraantog
unionensEuropeiska råd två direktiv på företagsbeskattningens område,

det s.k. fusionsdirektivet 90434EEG och det s.k. moder-dotter-
bolagsdirektivet 90435EEG/. Antagandet hade föregåtts 20änav mer
års förberedande arbete och förhandlingar mellan medlemsstaterna. De
engelska versionerna direktiven har tagits in bil. 1 bil.av som resp.
I bil. 2 och bil. finns4 provisoriska svenska översättningar. Officiella
översättningar föreligger inte.ännu

Fusionsdirektivet och moder-dotterbolagsdirektivet riktar sig som-
alla direktiv till de medlemmarär i Europeiskastater som gemen--
skapen EG förpliktaroch dem i sina lagstiftningar införa regleratt som
medför sådana råttsverkningar åsyftas med direktiven. För de statersom

redan medlemmar skall sådanaär regler tillämpas i princip fr.o.m.som
den januaril 1992. Det anslutningsavtal reglerar inträdeettsom av
Sverige i EUEG innehåller inga övergångsregler avseende de aktuella
direktiven. Det innebär Sverige förpliktat vid inträdeär haatt att ett
infört bestämmelser i sin lagstiftning enligt kraven i direktiven.

Våren 1993 erhöll utredningen tillåggsdirektiv dir. 1993:54genom
i uppdrag vissa inkomstskattefrågorgöra översyn i sambandatt en av
med omstmktureringar. Utredningen skulle i första lägga framett steg
förslag innebär anpassning svenska beskattningsregler till desom en av

direktiven.nämnda det föreliggandeI betänkandet lämnas sådana förslag.
Utredningen i kommande skattefrågoratt etapp taavser en upp

avseende omstruktureringar inom Sveriges gränser. I det arbetet kommer
reglerna s.k. aktiebyten i 27 § lagen 1947:5764Lex. om mom. om

statlig inkomstskatt, SIL, över.att ses
Enligt utredningens förslag skall huvuddelen de regler föranledsav som

fusionsdirektivet in i särskild lag, inkomstbeskatt-lagentasav en om
ningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom implemen-EG
teringslagen. bestämmelserDe föranleds moder-dotter-som av
bolagsdirektivet skall enligt förslaget i huvudsak in 7 § 8 SlLtas mom.

ioch 4 § kupongskattelagen 1970:624. Förslagen motiveras i ñrfatt-
ningskommentaren i anslutning till de olika bestämmelserna. För en

förslagenöversikt hänvisas tillöver sammanfattningen.
viktigt inslag i implementeringslagenEtt tillgångar överförsär att som

från svenskt bolag till utländskt knyts till fast driftställe mr detett ett ett
utländska bolaget i Sverige. Detta aktualiserar frågan vad händer isom
skattehänseende fast driftställenär upphör. fråga behandlasDenna iett

särskilt avsnitt avsnitt 2. I det avsnittet fråganett äventas upp om
bcskattningskonsekvenser företag förlorarsvenskt sittatt ettav
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avtal undvikandei Sverige grundskatterättsliga hemvist ett om avav
dubbelbeskattning.

direktivende aktuellavid implementeringenhindrarInget statatt aven
föreskrifterna i direktiven. Så kanföranledsgår vadlängre än som av

utformasfusionsdirektivet lagstiftningenimplementeringenvidt.ex. av
behandlas iomstruktureringar omfattas deandraså änävenatt som

förmånligare för de skattskyldigaråttsföljdema ändirektivet eller göras
direktivet.följervad som av

inriktningenemellertid bedrivit arbetet medUtredningen har att man
till vad direktivenbegränsa skattelättnademaimplementeringen börvid

iutredningen först denhuvudsakliga skälet för dettakräver. Det år att
internade svenskahar tillfällekommande arbetsetappen överatt se
gåendemedgeomstruktureringar. Att längreskattereglema för t.ex.nu

vad krävs kundeinternationella omstruktureringarlättnader vid än som
bindningar i det arbetet.skapa onödiga

fusionsdirektivetdirektiv ändringar iförslag tillkanHär nämnas att om
[EG-kommissionenmoder-dotterbolagsdirektivet har lämnatsoch av

juridiskainnebär i huvudsak den kretsFörslagen[COM 93293]. att
direktiven utvidgas.omfattas avpersoner som

intevissa statsfrnansiella kostnaderförslag innebärUtredningens som
obetydliga.från de blirkan emellertid utgåkan Mannärmare attanges.
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2 Beskattningskonsekvenser när ett

fast driftställe upphör, m.m.

En grundsten i direktivet och därmed i implementeringslagen deär att
tillgångar och skulder överlåts vid internationell fusion, fissionsom en
eller verksamhetsöverlåtelse knyts till fast driftställe för detett
Övertagande bolaget i den där det överlåtande bolagetstat är
hemmahörande. Den bakomliggande tanken är denna inte skallatt stat
förlora beskattarätten avkastningen verksamheten elleratt vinst vidav en
avyttring tillgångarna. För detta syfte skall uppnås krävsatt ävenav att
anknytningen tillgångarna till det fasta driftstället inte kan upplösasav

beskattning sker. finnsDet anledningutan ställa fråganatt vadatt som
gäller i detta hänseende enligt svensk lagstiftning.

fastMed driftställe enligt förstapunkt 3 stycket anvisningarnaavses av
till 53 § kommunalskattelagen 1928:370, KL, stadigvarande plats fören
affärsverksamhet, från vilken verksamheten helt eller delvis bedrivs. Som
exempel inämns andra stycket bl.a. plats för företagsledning, filial,
kontor, fabrik, och plats för byggnadsarbete. Enligt tredje stycketgruva

fast driftställe också föreligga någon är verksam för närings-anses om
verksamheten i Sverige och har fått regelmässigtoch använder fullmakt
för sluta föravtal verksamhetens innehavare.att De definitioner fastav
driftställe finns i avtal undvikande dubbelbeskattning har i alltsom om av
väsentligt innebörd.samma

Enligt punkt fjärdel stycket anvisningarna till 22§ KL gällerav
följande. Har tillgång tagits förvärvskälla, sker enligt förstauten ur en
meningen i stycket beskattning tillgången i stället hadesom om avyttrats
för vederlag motsvarandeett marknadsvärdet uttagsbeskattning. En
begränsning i andragörs meningen två förutsättningar uppställsattgenom
för uttagsbeskattning skall ske. Enatt vederlagär eller vinst vidatt en
avyttring skulle ha tagits intäkt näringsverksamhet. Dennaupp som av
förutsättning torde alltid för handen i fallde diskuteras här ochvara som
kan därför lämnas därhän. Den andra förutsättningen särskilda skälär att

uttagsbeskattning inte föreligger.mot Sådana skäl kan knappast föreligga
finns Ävendet risknär för beskattningsunderlag försvinner landet.att ur

denna förutsättning kan därför föras sidan nu.
Enligt utredningens uppfattning kan någon tvekan knappast råda attom

uttagsbeskattning skall ske maskin, knuten tillär fastt.ex.om en ettsom
driftställe i Sverige, förs tillöver verksamhet bedriver iägarensom en

Däremot det inte likaär klart vadstat. gäller fastnärannan ettsom
driftställe upphör. Detta kan ske verksamheten läggs ned eller,attgenom
vid fortsatt verksamhet, det i verksamhetenatt momentgenom som
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förfullmaktenförsvinnerdriftställetfastakonstituerar det represen-en
driftställe defastupphörandeMedför attin,dras t.ex.. etttant av

tagitshardriftställetfastatill detvarit knutna uttillgångar ursom
stycketfjärdepunkt limeningi denförvärvskällan avson1 avses

talaruppfattningutredningensEnligt§ KLanvisningarna till 22
i lagrummetordalydelsenjakandeförövervägande skäl ävenett omsvar

sakenemellertidföreslårUtredningensituationen.anpassad till attinte är
i lagtexten.klarläggsotvetydigt

frågorbeakta vissaanledningfinns det ävensammanhangdettaI att om
aktualiserassubjekt. Dettasvensktuttagsbeskattning ärnär ägaren ett av

1975:1385, ABL,aktiebolagslagen4 §Enligt 8 kap.bl.a. följande.
skulleverkställande direktörstyrelseledamot ochgällde tidigare varaatt
myndighetRegeringen ellerSverige.ioch bosattasvenska medborgare

Medfrån detta krav.dispenseraförordnade kunde dockregeringensom
Finland,Danmark,medborgarskap ijämställdesmedborgarskapsvenskt

i någotbosattamedborgare,NordiskaIsland eller Norge. avsom var
antalethalvaminststyrelseledamöterkrmdeländer,dessa omvara
1992,lagändring årGenomi Sverige.bosattastyrelseledamöter envar

verkställandei stället1994, gällerjanuarii kraft den l attträttsom
skall bosattastyrelseledamöterantaletminst halvadirektören och vara

intedispenssamarbetsområdet,ekonomiskaEuropeiskadetinom om
medges från detta krav.

be-dubbelbeskattning finnsundvikandeavtalSverigesI avom
fysiska ochEnligt dessahemvist.skatterättsligtstämmelser ansesom

äravtalsslutandeihemvistjuridiska ha stat personenomenpersoner
ellerföretagsledningförbosättning, platsgrundskattskyldig där av

sådangrundomständighet. Omliknande enavpersonenannan
bestämsavtalsslutandedehemvist i bådahabestämmelse staterna,anses

juridiskai frågainnebärregler.särskilda Dessahemvist enligthans om
sinhardärihemvist denskall hade stat personenatt ansespersoner

verkliga ledning.
svensktmedföra§ ABL8 kap. 4lydelsenDen att ettsynesavnya

avtalhemvist enligtskatterättsligaflytta sittaktiebolag kan ett om
inom detochSverigedubbelbeskattning mellanundvikande statenav

ledningensförändrasamarbetsområdetEuropeiska ekonomiska attgenom
verkställandeochledamöternamajoritetensåsammansättning, attt.ex. av

tyderMycketandrai denbosattadirektören kommer staten.att vara
i Sverige.uttagsbeskattningmedförinteförändringsådanatt en

förlorarmån Sverigei den rättenemellertid skeUttagsbeskattning bör att
verksamheten.beskatta inkomst av

Även situationer därolikaDeuppmärksammas.situationer börandra
framgåruttagsbeskattning bör skeuppfattningutredningensenligt av
fallet,typiskaomfattar inte detFörteckningenföljande förteckning. som

tillanvisningarnafjärde stycketpunktordalagen i lklart täckshelt avav
fallTill dettaförvärvskälla.tillgång regelrätt§ KL,22 tas utatt ur enen

utländsk närings-falletuppfattningenligt utredningens ävenhör att en
fastafrån dettillgångSverige m:driftställe i övermed fastidkare en

verksamhet itilldriftstället stat.annanen
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avtalMed avtal mellan Sverige ochett statavses en annan om
undvikande dubbelbeskattning. avtalMed exemptavtal ettav avses av
detta slag enligt vilket inkomst från fast driftställe i den andraI staten,ett

frånuppbärs med hemvist i Sverige, undantassom av en person
beskattning creditavtaPhär. Med avtal enligt vilket frånettavses

skatt skatt isvensk avräknas den andra staten.

Svensk ägare

Verksamheten i förvärvskälla upphör, t.ex. att etten genom
aktiebolag likvideras.

fysisk2. bosatt i Sverige och bedriver näringsverk-En ärperson, som
samhet här eller i med vilken Sverige saknar avtal eller harstaten annan

creditavtal, upphör bosatt här. Uttagsbeskattning dock intebörett att vara
ske till den del tillgångarna i verksamheten knyts till fast driftställe iett
Sverige.

fysisk3. En bosatt i Sverige och bedriver näringsverk-ärperson, som
vilkensamhet här eller i med Sverige saknar avtal eller harstaten annan
hemvistcreditavtal, erhåller skatterättsligt i grundett staten annan av

enligtavtal personen bosatt här intern svensk får hemvistär råttett men
i den andra grund avtalet. Uttagsbeskattning bör intedockstaten av

iske till den del tillgångarna verksamheten knyts till fast driftställe iett
Sverige.
4. svenskt aktiebolag erhåller skatterättsligt hemvistEtt i staten annan
på grund avtal undvikande dubbelbeskattning den verkligaettav om av

flyttas Uttagsbeskattning bör dockledningen ut. inte ske till den del
knyts till fast driftställetillgångarna i verksamheten i Sverige.ett

tillgång i verksamhet bedrivs i flera5. En två eller stateren som
från till med vilkenöverförs Sverige Sverige harstat etten annan

driftställe där.exemptavtal och knyts till fastett
tillgång i verksamhet flera överförs frånEn bedrivs i stateren som
med vilken Sverige creditavtalsaknar avtal eller tillharstat etten en

vilkenmed Sverige har och knyts till fastexemptavtalstat ett ettannan
driftställe där.
7. exemptavtal ingås med Sverige tidigare inteEtt med vilkenstaten
haft något avtal eller haft creditavtal. verksamhetEn tillgång iett en som
bedrivs i blir enligt driftställeavtalet knuten till ñst där.staten ett

Utländsk fast driftställeägare med i Sverige

vid fastaVerksamheten det driftstället upphör.
konstituerar fasta driftstället försvinner.Det detmoment som

fall det mindre uttagsbeskattningl vissa dessa eller klartär attav mer
rådakan eller inte kan ske enligt gällande Det torde inte någonrätt. t.ex.

förvärvs-uttagsbeskattning skall ske verksamheten itvekan attom om en
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exempelvis fallkälla upphör, bolags likvidation. I andra ärettgenom
gäller. Utredningen föreslår styckedet tveksamt vad att ett nyttsommer

otvetydigtfogas till punkt anvisningarna till 22 § KL, vilket detl av av
uttagsbeskattning i samtliga fall, särskilda skälframgår skall skeatt om

föreligger.uttagsbeskattning intemot
naturliga skål bör inte aktiebolag få avdrag för koncembidragAv ett

inte beskattas på avtalbidraget kan hos grund ettmottagaren av omom
dubbelbeskattning. Villkoren i ñrundvikande 2 § 3 SIL attmom.av

koncembidrag skall få verkan vid beskattningen bör därför kom-ett
medså koncembidrag inte kan lämnas avdragsrättpletteras, att om

enligt avtal skall hemvist i främmandehaett stat.mottagaren anses en
bestämmelse intresse i sammanhanget finns i § lagenEn 5 lannan av

skall1538 periodiseringsfonder. Enligt denna bestämmelse1993: enom
periodiseringsfond återföras till beskattning denomedelbart om
skattskyldige upphört bedriva näringsverksamhet. Bestämmelsenhar att

så det framgår återföring skall skebör kompletteras ävenatt att om
förskattskyldighet verksamheten upphör eller inkomst verksamhetenav

beskattning i undvikandeundantas från Sverige på grund avtalettav om
ersättningsfonderdubbelbeskattning. Motsvarande gäller i fråga omav

1990:663 ersättningsfonder] och skatteutjämningsreserver§ lagen om
återföring skatteutjämningsreservl.§ lagen 1993:1540[11 om av

finns anledning till omfattande analys frågor rörandeDet en mer av
uttagsbeskattning den kunnat företas Utredningenän avserm.m. som nu.

sådan analys i utredningsetapp.göra nästaatt en
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3 Författningskommentar

3.1 Lagen inkomstbeskattningen vid gränsöver-om
skridande omstruktureringar inom EG

Fusionsdirektivet indelat i fem kapitelär med tillsammans artiklar.13
förstaDet kapitlet består allmänna föreskrifter. Artikel föreskriver1av

medlemsstaterna skall tillämpa direktivet på fusioner, fissioner,att
överföringar tillgångar och andelsbyten, berör frånbolag tvåav som
eller flera medlemsstater. artikelI 2 och 3 definitioner.antalett stonges
Utredningen har valt arbeta in del dem formellatt en av av mer
karaktär i lagförslagets grundläggande definitioner de olika förfarande-av

någotI fall har särskild definition onödig.ansettsna. en
förfarandeDet i den engelska versionen fusionsdirektivetsom av

benämns transfer of harassets i den provisoriska översättningen i
bilaga 2 med överföringöversatts tillgångar. I implementeringslagenav
har valts internationell verksamhetsöverlåtelse. Av enkelhetsskältermen
används denna i fortsättningen på tal direktivet.äventerm om

Föreskrifterna i kap.l ligger till grund för 1-6 §§ lagförslaget med
rubriken Inledande bestämmelser.

2 kap. i direktivet har rubriken Bestämmelser fusioner, fissionerom
och andelsbyten. Detta kapitel innehåller den regler.stora massan av
Verksamhetsöverlåtelser behandlas i kap.,3 endast innehållersom en
föreskrift artiklarna 4-6 skall tillämpas sådana överlåtelser.attom

Utredningen har i syfte lagförslaget så överskådligtgöraatt som
möjligt behandlat varje omstrukturering för sig under särskildatyp av
rubriker. Huvuddelen reglerna anknyts i lagförslaget primärt tillav
fusioner 7-16 fråga§§. I fissioner 18 §§17 och och verksam-om
hetsöverlåtelser 19-21 §§ sker regleringen i huvudsak hänvis-genom
ningar till reglerna för fusioner. Andelsbyten iregleras 22-24 §§.

Av reglerna för fusioner, fissioner verksarnhetsöverlåtelserochresp.
kommer endast reglerna för verksamhetsöverlåtelser få någon praktiskatt
betydelse tills vidare, eftersom civilrättsliga regler saknas för inter-
nationella fusioner ñssioner.och Utredningen har därför varit inne på
tanken strukturera reglerna på så huvuddelen reglernasättatt attom av
knyts till verksamhetsöverlåtelser. Denna tanke har emellertid avvisats.
Skälet för detta vid implementeringenär böratt ansatsen attvara
direktivet har förnuftig utfomming och således civilrättsliga regleratten

internationella fusioner och fissioner måste komma inomantasom
överskådlig tid.

kap. i direktivetl 4 lämnas vissa särskilda föreskrifter för falletdet att
fusion, fission eller verksamhetsöverlåtelse omfattar tillgångar ochen



SOU 1994:100Författningskommentar44

driftställe, beläget iknutna till fastskulder årär ett annansom ensom
be-överlåtande bolaget hemmahörande. Dedär detden åränstat

föranleds dessa föreskrifter har arbetatslagförslagetstämmelser i avsom
fusion och 14 §§.bestämmelserna 13in i om

direktivet innehåller föreskrifteravslutande kapitlet ifemte ochDet mot
föreskrifter har föranlett bestämmelser iartikel Dessaskatteflykt 11.

Bestämmelser skatteflykttagits under rubrikenlagförslaget motsom
föreskrifter implementeringenKapitel innehåller525 §. även om

föreskrift direktivet riktar sig till med-ochartikel 12 attomen
artikel 13.lemsstatema

bestämmelserInledande

1§

Enligt artikel skalltill artikel i direktivet. dennaParagrafen ansluter l
verksam-direktivet på fusioner, frssioner,medlemsstat tillämpavarje

fleraberör bolag från två ellerhetsöverlåtelser och andelsbyten, som
medlemsstater.

beräkningförsta meningen lagen aktualiseras vidframgår kanSom av
sådana omstruktureringarenligt och SIL i frågaKLinkomst om somav

de nämndaSamtliga inkomstslag kan beröras. Ii 3-6 §§. para-anges
fusioner, frssioner, verksamhetsöver-definieras internationellagrafema

iligger i sakens bestämmelsernaoch andelsbyten. Detlåtelser natur att
företräde framför bestämmelserna i KL och SIL.lagen har

artikel i direktivet,meningen i överensstämmelse med 1[andra anges,
första meningen omstruk-förutsättning ñr bestämmelsen i är attatt en

olikahemmahörande i medlemsstatertureringen berör bolag ärsom
2 §.bolag och hemmahörande i viss medlemsstat,beträffande seen

framgår kaninternationellt andelsbyte innebörden härav 6 §Vid ett av
i förvärvade bolagetsig den byter bort andelar dettänka äratt somman

och förvärvandei Sverige det nämnda bolaget dethemmahörande samt
denna situation berörshemmahörande i medlemsstat. Ibolaget en annan

meningen harfrån två eller flera medlemsstater. Andrabolaginte
fall in.så detta täcksutformats ävenatt

får medterritoriella omfattningen EG-området bedömasDen av
227 EEG-fördraget.i artikel iutgångspunkt

2§

direktivet, direktivets begreppParagrafen ansluter till artikel 3 i där
definieras. Eftersom vid tillämpningfrån medlemsstatbolag avmanen

bolagimplementeringslagen behöver kunna inte endast äravgöra, ettom
paragrafeni vilken, ihemmahörande i medlemsstat, ävenutan gesen

sådantñr avgörande.regler ett
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tilldefinitionen hänvisasdefinieras i första stycket. IOrdet bolag
företags-aktuella svenskaoch i fusionsdirektivet. Deartikel 3 leden a c

försäkringsaktiebolagbankaktiebolag och nämnsformerna aktiebolag, --
särskilt.dock

företagsformer i delistaled hänvisar i sin tillArtikel 3 övertur ena
bil. I.direktivet. Setagits in i bilaga tillmedlemsstaternaolika som en

tillöversättningbilagan i officiellrekommenderarUtredningen att
taxeringsförfatt-ochutgåva skatte-in i Riksskatteverketssvenska tas av

implementeringslagen.anslutning tillningarna i
med de redanlista utökas bl.a.anslutningsakten skall dennaEnligt

svenska företagsformema.nämnda
föremål för de skatterskall företagetEnligt artikel 3 led en avc vara

bil.1till undantagande se .möjlighet till valrätt ellerdär utansom anges
statligled utökas med bl.a.anslutningsakten skall artikel 3Enligt c

i Sverige.inkomstskatt
förmeningarna reglerförsta och andraandra stycketI att manges

hemmahörande i viss medlemsstatbolagkunnaskall åravgöra ett enom
bolag skalli vilken. Grundregelni så fall äroch att ett anses vara

det enligt lagstiftningen imedlemsstathemmahörande i viss statenomen
företag, dvs.svenskthemmahörande där. kanDet nämnas ettär ettatt

hemvist ihar skatteråttsligtbildat enligt svenskföretag rätt,årsom
SIL.skattskyldigt här för all inkomst, 6 § lSverige det är mom.

hemvist i med-avtal hagrundSkall bolaget anses en annanav
där ihemmahörandei ställetskall detlemsstat, varaanses

grund avtal hamening. Skall bolagetimplementeringslagens ansesav
ansluten till EG, skall bolagetintehemvist i årstat anses varasomen

hemmahörande i medlemsstat.icke en
intevilken andelsägareibehöver kunna avgöraMan även stat en som

tredje därförandm stycket meningen harhemmahörande.bolag Iär är
gäller for bolaginnebörd detin bestämmelse äventagits att somaven

hemmahörandeinte bolag. Begreppetför andelsägaregäller ärsom
begreppet bosatt.omfattar här

3§

utformningenVidParagrafen ansluter till artikel 2 led i direktivet. ava
fusion i 14 kap. l §utredningen haft definitionenparagrafen har även av

definition199394:196. Dennalydelse enligtförABL ögonen prop.
tredje bolagsdirektivet.bygger det

dels-stycketinternationell fusion karaktäriseras i förstaEn tregenom
satser.

överlåtande bolagsfleraförsta dels-satsen skall ellerEnligt den ett
detÖvertagande bolagskuldersamtliga tillgångar och övertas ettav

engelska versionendeni andra stycket. Enligtsätt avangessom
andall theirföremålet for Övertagandetdirektivet utgörs assetsav

och skuldertillgångartalasliabilities. kap. § ABLI 14 l attom
Övertagandet universalsuccession,fusion har karaktäriövertas. aven

överlåtandei detinträderÖvertagande bolagetinnebär detvilket att
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bolagets rättigheter och skyldigheter. Rättigheter och skyldigheter torde
omfattande begrepp tillgångar och skulder.än Detettvara mer synes

emellertid lämpligast implementeringslagen i detta hänseende anknyteratt
till terminologin i lagförslagetABL. I används därför det senare
greppet-

denI andra dels-satsen krävs det överlåtande bolaget upplösesatt utan
.ikvidati0n, dvs. det upphör existera så automatisktsägaatt att att

fusionen.;nmd Enligt den tredje dels-satsen skall fusionsvederlagav
itgå enligt tredje stycket.

kan fråga fleraDet överlåtande bolag.även vara om
andra stycket deI olika slagen fusion. Ett eller fleraanges av

överlåtande bolag kan i befintligt Övertagande bolag ab-ettupp
sorption. särskilt slag absorption föreliggerEtt dotterbolag gårnär ettav

i moderbolag samtliga andelar iäger dotterbolaget. Vidareettupp som
två eller flera överlåtandekan bolag i Övertagande bolagettupp som

bildar kombination.:le
Tredje stycket innehåller villkor rörande fusionsvedcrlaget. Detta ärett

naturliga inteskäl aktuellt till den del det Övertagande bolagetav- -
andelar i det överlåtande bolaget. När helägt dotterbolag gåräger ett upp

sitt moderbolag aktualiseras villkoret naturligtvisi överhuvudtaget inte.
Villkoret fusionsvederlaget skall utgå i formär andelar i detatt av

ivertagande bolaget. kontantEtt vederlag på högst %10 detav
;iominella värdet andelarna godtas dock. får inte någonDäremot delav

vederlaget utgå i form, alternativEttt.ex. attav annan en revers. vore
godta vederlaget fick utgå i valfri form, inom 10 %-att t.ex. reverser,

Den valda lösningen, med föreskrifterna iöverensstämmerramen. som
iirektivet, har emellertid fördelen värderingspnoblem undviks ochatt
därmed tvekan huruvida i enskilda fall 10 %-gränsen överskridits eller

Det kan reglerna för aktiebyten i 27 § 4 medgerSILnoteras att mom.
%högst l0 vederlaget får utgå iatt av pengar.

Saknas nominellt påvärde de andelar fusionsvederlag,lämnassom som
vilket möjligen kan förekomma i vissa andra medlemsstater Sverige,än
skall enligt direktivet den högsta tillåtna kontantdelen i stället beräknas

utgångspunktned i andelamas bokförda parivärde. begreppDetta
leñnieras inte i direktivet. framgårSom lydelsen uppfattarstycketav av
utredningen innebörden den del hela det inbetalade andelskapitaletsom av

deti Övertagande bolaget belöper vederlagsandelarna.som
den engelska versionen direktivet i frågaI används fusionsvedcr-av om

uttrycket securities representing capital oflaget the that other company
det Övertagande bolaget.dvs. Detta uttryck kan leda tanken till inteatt
andelar konvertibla skuldebrev skulle godtasävenutan t.ex.:ara som

fusionsvederlag. franska och tyska versionerna tyderDe emellertid på att
åsyftade innebörden andelar i det bolaget.den Övertagandeär

Lagförslaget har utformats i enlighet härmed.
frågaden engelska versionen används vidare i omtfusionsvederlagetI

issue of securities.uttrycket the Detsamma gäller beträffande ñssioner.
enlighet härmed skulle tillämpningsområdet för lagen såvitt gäller[

fissioner till sådana fall dåfusioner och kunna begränsas det Övertagande
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Beträffande verksamhetsöver-nyemitterar vederlagsandelarna.bolaget
securities. detanvänds uttryck, transfer of Ilåtelser ett annat senare

utformas så den omfattar denfallet måste således lagen ävenatt
andelar i det bolaget, detvederlaget bestårsituationen att somav egna

aktiebolag undan-bolaget innehar. Sverige kanÖvertagande I ettt.ex.
inneha aktier 7 kap. l § ABL.tagsvis egna

utformasuppfattning det lämpligt villkoretEnligt utredningens är att
sidan verksam-sidan fusioner och fissioner och å andralika för å ena

i direktivet krävs därförhetsöverlåtelser. till vad föreskrivsl motsats som
fissioner vederlagsandelamalagñrslaget i fråga fusioner ochinte i attom

nyemitterats.skall ha

4§

artikel led i direktivet. Några regler i svenskParagrafen ansluter till 2 b
fission finns inte.civilrätt om

överlåtandefission fördelas tillgångarna och skulderna iGenom ett
flera bolag. Liksom vid fusion skalltvå eller Övertagandebolag

universalsuccession. Förfaran-skulderna övergåtillgångarna och genom
fusion överlåtande bolaget skallden likheten med detdet har även att

likvidation. Definitionen fission i lagförslaget harupplösas utan av
föreskrivsvederlag med vadbestämmelser överensstämmersom somom

fission aktualiserasfusion. bestämmelse avseende intebeträffande En som
vederlaget skall de Övertagande bolagen ivid fusion är utgesatt av

erhållits,förhållande till värdet vad dvs. nettovärdet deav som av
skulderna.erhållna tillgångarna och

något uttryckligtinnehåller inte villkor hindrarDirektivet som
tillgångar och skulder på de Övertagande bolagen,snedfördelning Lex.av

erhåller endastÖvertagande bolag obetydliga tillgångsvändenså ettatt
erhåller betydande tillgångsvärdenbetydande skulder och ett annatmen

bolagsrättsligskulder. Om framtida lagstiftning inter-och obetydliga om
nationella fissioner inte kommer innehålla regler hindraratt som
snedfördelning, utredningens uppfattning frågan särskildabör enligt om
skattemässiga regler tas upp.

5§

stycket ansluter till artikel 2 led i direktivet. Enligt detta ledFörsta c
verksamhetsöverlåtelse överföring tillgångar förfarande,utgör etten av

överlåter samtliga eller ellervarigenom bolag, upplösas,ett utan att en
bolag vederlagflera sina verksamhetsgrenar till annat motett avav

kapitalet i det bolag devärdepapper representerar tar emotsomsom
överförda tillgångarna. Med enligt artikel 2 led iVerksamhetsgren avses

skulder bolagsenhet division frånalla tillgångar och i en som
bildar affärsverksamhet,organisatorisk synpunkt oberoende dvs.en en

of functioningkan fungera självständigt an entity capable byenhet som
its means.own
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Civilrättsligt innebär för svensk vidkommande överlåtelseråtts en av
tillgångar och skulder i verksamhet tillgångarnaatt avyttras mot etten
vederlag består dels det köpande bolagets åtagande övertaattsom av
betalningsansvaret för skulderna, dels övrigt vederlag. Definitionen av
internationell verksamhetsöverlåtelse i första stycket har utformats mot
bakgrund härav. Endast skulder hänforliga till överlåtenärsom en
verksamhetsgrenfår Parterna har helt eller delvis avståövertas. rätt att
från föra skulder.överatt

direktivets definitionI verksamhetsöverlåtelsenämnts attanges som en
inte skall medföra det överlåtande bolaget upplöses. fårDettaatt anses
följa indirekt definitionen i lagförslaget och har därför inte skrivits in.av

intresse det gäller definieraAv begreppet Verksamhetsgrennär äratt
kap. 8 § 9 Enligt dettall ABL. lagrum skall, aktiebolag driverettom

rörelsegrenar väsentligen oberoende varandra, bruttoresultatetärsom av
varje rörelsegren redovisas särskilt. BoktöringsnåmndensI rekommen-av

dation 9 redovisning rörelsegrenar följandesägsnummer om av m.m.
punkt 6.

oberoende rörelsegrenEn del företagetsär verksamheten av som
skiljer sig från företagsdelarandra affärsidé,vad gäller efterfråge- och
produktionsstmknrr, rislcnivå e.dyl. För rörelsegren skallatt en anses
oberoende fordras också den fristående i bemärkelsen den haräratt att

kunder och leverantörer eller i varje fall marknadsliknandeexterna
relationer till andra enheter vid intemleveranser.

rörelsegren iBegreppet ABL något omfattande änsynes vara mer
begreppet Verksamhetsgren i direktivet. Eftersom det förra begreppet
redan finns i svensk lagstiftning och erhållit viss stadga genom
Bokñringsnämndens anvisning, det enligt utredningens uppfattningär
lämpligt vid definitionen begreppet Verksamhetsgren i im-att av
plementeringslagen anknyta till detta begrepp. Andm stycket har
utformats i enlighet härmed.

Med bruttoresultat i ll kap. 8 § 9 föreABL rörelseresultatavses
avskrivningar, vilket innebär ränteutgifter inte behöver hänföras tillatt

oberoende rörelsegren och därmed inte heller skulder. det gällerNären
hänföra skulder till Verksamhetsgren bör i första hand företags-att en en

ekonomisk bedömning I frånvaro utredning liggagöras. kan tillav som
för sådangnmd bedömning, bör bolagets totala skulder fördelasen

mellan den aktuella verksamhetsgrenen och verksamheten i övrigt på
grundval värdet tillgångarna. Härvid bör kunna använda deav av man
bokförda värdena, dessa inte resultat framstårettom ger som som
uppenbart missvisande.

6§

Paragrafen till artikelansluter 2 led d i direktivet. Med internationellt
andelsbyte enligt definitionen i direktivet förfarande,ettavses var-
igenom bolag det förvärvande bolaget förvärvar andelar iett annatett
bolag det förvärvade bolaget andelsâgare i det bolaget motav senare
vederlag nyemitterade förvärvetandelar i det förra bolaget. Genomav
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skall det förvånande bolaget erhålla hälftenandelar med änmer av
i förvånadedet bolaget.rösterna Som får lämnasvederlag även pengar.

Den kontanta ersättningen får %dock högst 10 det nominellautgöra av
värdet de andelar lämnas nominelltvederlag. Saknas värdeav som som

dessa andelar beräknas i stället den högsta kontanta ersättningen med
utgångspunkt bokfördai det parivärdet.

I direktivets definition andelsbyte förvärvandekrävs alltså detattav
bolaget förvärvet skall erhålla imajoritet detrösternagenom en av
förvärvade bolaget ... operation whereby acquiresan a company a
holding in ofthe capital another obtains majoritysuch thatcompany a
of the voting rights in that frågor.... En del dennacompany reses av
definition.

första frågaEn direktivet sikte förvärv majoritets-är tarom av en
i det förvärvade bolaget eller det tillräckligt det förvär-ärpost attom

vande bolaget erhåller röstmajoriteten förvärvet t.ex. attgenom genom
från 50 till %51 rösterna. En naturlig läsart talar enligt utred-av

ningens mening för den ståndpunkten, ordalydelsen inteävensenare om
kan förrautesluta den ståndpunkten. Ser till syftet medanses man
direktivet undanröja skattemässiga hinder för bl.a. internationellaatt-
andelsbyten det svårt inse varför tillämpligheten skulle begränsasär att-
till förvärv majoritetsposter. Utredningen tolkar såledesatt avavse
direktivet så tillräckligtdet röstmajoriteten erhållsäratt att genom
förvärvet.

frågaEn uppkommer förvärvet fler andelarnär änannan avser som
behövs för det förvånande bolaget skall erhålla röstmajoriteten i detatt
förvärvade bolaget, samtliga andelar eller %andelar med 50t.ex. av

det förvärvande bolaget redan har %andelar med 25rösterna när av
Även i detta fall talar enligt utredningens uppfattning såvälrösterna.

ordalydelsen direktivet dess syfte för den liberala tolkningen,somav
alltså skall omfatta samtliga de förvärvadeskattelättnadema andelarna.att

tredje fråga skall det falletEn hur det förvånandeär attman se
bolaget redan har röstmajoriteten bolaget.i det förvärvade Det synes
klart förordalydelsen direktivet innebär lättnad medgesatt t.ex. ettattav
förvärv andelar med 100 % m: förvärv därinterösterna ettav av men
det förvånande bolaget går från % %51 till 100 Enrösterna.t.ex. av
sådan gränsdragning kan framstå många fall detinkonsekvent. I ärsom
otvivelaktigt betydelsefullt för skapande effektiv företagsstrukturav en

skattemässiga inte hindrar sitt innehavhänsyn moderbolag ökaratt att ett
andelar i delägt dotterbolag så blir helägt ellerdetta nästanett attav

helägt.
finns det anledning uppmärksamma regler bytenHär deatt om av

aktier finns i 27 inte begränsade till§ 4 SIL. Dessa ärm.m. som mom.
transaktioner svenska med svenska värde-mellan kontrahenter eller

inte heller något avseende förvärvDet ställs kravpapper. avupp
företaget. således i dettainflytande e.d. i det förvärvade Reglerna är

hänseende vad krävs enligt direktivet.generösare än som
uppfattning lämpligt regler inter-Enligt utredningens detär att om

och dessa reglernationella andelsbyten in i implementeringslagen atttas
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ifår gälla stället för reglerna i §27 4 SIL jfr kommentaren vidmom.
förerubriken 22 §. frågaDen uppkommer i dessa reglerärsom om man

in kravbör avseende förvärv inflytande motsvarande det iettta av
direktivet, eller den regleringen i 27 § 4 SIL bör slågenerösaom mom.
igenom.

Utredningens inställning i denna fråga följande. Vid 1990 årsär
skattereform intogs ståndpunkten uppskovsregeln borde denatt ges

utformning den har. Situationen då den det ovisstgenerösa attvar var om
andra överhuvudtaget skulle tillämpa liknande regler vid inter-stater
nationella andelsbyten berörde företag i Sverige. Genom Sverigessom
anslutning till EUEG kommer medlemsstaterna visavi Sverigeatt
tillämpa regler sig uppskovsregeln. ologisktnärmar Detsom vore om
Sverige, såvitt internationella andelsbyten, då samtidigt strävadeavser

tillämpningsområdetin för de regler finns i 27 § 4 SIL.som nu mom.
lagförslaget har såledesI så inte skett.

Internationella fusioner

följande framställningen innehållerDen bl.a. redgörelser för olika
i fusionsdiiektivet.bestämmelser gäller inteDessa bara ñr fusioner utan

för fissioner och i något fall andelsbyten. På grund hänvisningäven av en
i artikel 9 i direktivet omfattar bestämmelserna verksam-även
hetsöverlåtelser. För enkelhets skull redogörs är bestämmelserna som

de gällde endast för fusioner.om

7§

Paragrafen innehåller två bestämmelser redaktionell karaktär. förstalav
meningen 8-16 §§ vidgäller internationella fusioner. Avattanges
definitionen internationell fusion i följer3 § det kan finnas elleratt ettav

överlåtande bolagflera i sådan fusion. För enkelhets skull talas i deen
bestämmelserna fusionolika endast det överlåtande bolaget. Iom om

andra meningen det finns flera överlåtande bolag, detatt,anges om
citerade uttrycket syftar på och dem.vart ett av

8§

Paragrafen ansluter till artikel artikel4 punkt l och i direktivet.5
förstnämndaEnligt den bestämmelsen fusionskall inte medföraen

beskattning kapitalvinsternågon capital gains gnmdad skillnadenpåav
de verkligamellan värdena de överlåtna tillgångarna och skuldernaav

skattemässigaoch deras värden.
sammanhanget bör beaktas definitionenI skattemässigt värde iav

förstaartikel 4 punkt strecksatsen. Enligt den det skattemässiga1 utgörs
det värde utifrånvärdet vilket skattemässig inkomst eller kapitalvinstav

förlust skulle ha beräknats för det överlåtande bolaget, till-eller om
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gångarna och skulderna skulle ha för fusionenvid tidpunktenavyttrats
oberoende denna.men av

Själva huvudbestärnmelsen kan möjligen begränsa tillämpnings-synas
området för regeln till vad i realisationsvinst.svensk benämnsrättsom
Definitionen skattemässigt värde emellertid på någontyder sådanattav
begränsning inte åsyftad, avsikten omfattaär regeln skallärutan att att
alla former inkomstbeskattning hos överlåtande bolaget,detav som
skulle förutanha skett särskilda bestämmelser.

lill bilden ocksåhör punkterna artikel.2 och 3 i Enligt punkt 2samma
skall medlemsstaterna villkora tillämpningen punkt l detattav av
Övertagande bolaget beräknar vårderninskning vinster förlustereller eller

överfördaavseende de tillgångarna och skulderna enligt de regler som
förskulle ha gällt det överlåtande frånvarobolaget i fusionen. Punkt 3av

sikte på det fallet skattelagstiftningen i det land, där det över-tar att
låtande bolaget hemmahörande, tillåter det Övertagande bolagetär att
beräknar värdeminskningsavdrag eller vinster förlustereller avseende de
överlåtna tillgångarna eller skulderna på underlag detänett annat som
följer punkt 2. sådant fall enligtI gäller punkt 3 inte punkt medlettav
avseende på sådana tillgångar och skulder i fråga vilka dennaom
möjlighet utnyttjas.

9 § lagförslaget föreskrivs kontinuitet il beskattningen såvitt deavser
tillgångarnaöverförda och skulderna. bestämmelsenDen tvingande.är

syfteDet kommer till uttryck i artikel punkterna 2 ochsom
tillgodoses denna bestämmelse.genom

bakgrund det anförda kanMot skett i 8 § lagförslaget deav som- -
aktuella föreskrifterna i direktivet tillgodoses bestämmelsegenom en om

internationell fusion inte skall medföra beskattning detatt en av
överlåtande företaget.

artikel i direktivet finns föreskriftl 5 skattemässigaatten om reser-
veringar skall företagetdet Övertagande med visstövertas av

det följande. föreskriftundantag, Denna sikte på såvältase synes
renodlat skattemässiga reserveringar företagsekonomiskt motiveradesom
reserveringar godtas vid beskattningen. skattemässigaDen enda rentsom
reservering förekommer i periodiseringsfond.Sverige Ersätt-ärsom
ningsfond har inslag skattemässig reservering till sinärrentav men
allmänna karaktär företagsekonomiskt motiverad reservering. Somen
exempel på företagsekonomiskt motiverade reserveringar kan nämnasrent
avsättning för framtida garantiutgifter eller återställningsutgifter Lex.
avseende grustäkt. Tillgångsanknutna reserveringar i formen av
ekonomiskt inte motiverade avskrivningar nedskrivningar fångaseller upp

förreglerna tillgångar.av
Artikel innehåller undantag5 från föreskriften skattemässigaett attom

reserveringar skall få det Övertagande bolaget. Undantagetövertas av
fallet reserveringen hänförlig till fast driftställe utomlands.äratt ettavser

såvittDet har utredningen kan förstå sin farhågor förgrrmd i den statatt
i vilken det överlåtande företaget hemmahörande skulle kunna misteär

möjligheten beskatta upplösningattom en av reserven.
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skattelåttnad reserveringar fordras enligtFör avseende skall medgesatt
vad följer 10 § andra stycket lagförslaget tillgångar ochattsom av
skulder knutits till fast driftställe Sverige för Övertagandei detett

periodiseringsfonder,bolaget. Därmed kommer ersättningsfonder och
reserveringar för framtida utgifter återföras vid beskattningen dettaatt av

driftställe, oberoende på frånfasta avdraget grundades intäktav om resp.
driftställetdet fasta utomlands för det överlåtande bolaget, brand e.d.en

befarad framtida utgift bedömningdär eller där. Utredningens medåren
härtill någon motsvarighet till det diskuterade undantaget ihänsyn att

artikel i direktivet inte behövs i implementeringslagen.5
reservering innebär någon beskattning inte skall skeAtt övertas atten

det överlåtande företaget återföring förhos avdraget avsätt-genom av
ningen till beskattning e.d. Lydelsen § lagförslaget innefattar detta.8av

Direktivet har inte någon föreskrift behandlingenom av en
skattemässig förlust för det överlåtande bolaget vid internationellen

sådan förlustfusion. En uppkommer det marknadsmässiga nettovärdetom
överlåtna tillgångarna skattemässigade och skulderna understiger detav

konsekvens kontinuitetsbestämmelsenvärdet. En i 9 § bör attav vara en
grund internationell fusion hos överlåtande bolagetförlust detav en

medför till avdrag. Redan bestämmelsen inter-inte rått attav om en
nationell fusion inte medföra beskattningskall det överlåtande bolagetav

slutsatsenmöjligen dras inte medges för förlust.kan avdrag Iatt en
intresse har emellertid uttryckligen föreskrivits.klarhetens detta

9§

stycket innehåller den grundläggande kontinuitetsbeståmmelsen.Första
Jfr vad i kommentaren till 8 § i anslutning till artikel 4sägssom
punkterna 2 och 3 i direktivet. kasuistiska lagstiftningsteknikDen som
präglar bestämmelserna fusion företag jfrmellan svenska 2 §om

har4 SIL till förmån för generell bestämmelse.övergettsmom. en
Enligt denna träder, vissamed undantag, det Övertagande bolaget i det
överlåtande bolagets vidställe beräkning beskattningsbar inkomst.av

Kontinuitetsbestämmelsen innebär de skattemässiga ochvärdenatt
övriga skattemässiga karaktäristika avseende de överförda tillgångarna

gällde för det överlåtande överförsbolaget till det Övertagandeetc. som
följandebolaget. l det belyses detta närmare.

§ finns2 4 SIL kontinuitetsbestämmelser avseende vissa slagI mom.
fusion. Såvitt aktuellt omfattas fusion enligt 14 kap. 8 § ABL,ärnuav

falletdvs. helägt dotterföretag går i sitt moderföretag 14:8-att ett upp
fusion, och samtliga former fusion enligt bankaktiebolagslagenav
1987:618.

Enligt 2 § 4 tredje stycket gäller följande. byggnad,SIL Harmom.
markanläggning, maskin eller inventarium, hyresrättpatenträtt,annat

tillgång goodwillseller övertagits, skall vid beräkningnaturav av
värdeminskningsavdrag och återstårvad oavskrivet tillgångenssomav av
anskaffningsvårde det överlåtande och det Övertagandeanses som om

utgjort skattskyldig. Kontinuitetsbestämmelsenföretaget innebär atten



Föqfâttningskontmentar 53SOU 1994: 100

kon-internationella fusioner. Avmotsvarande kommer gälla vidatt
värdeminskningsavdragföljer klarttinuitetsbestämmelsen även att

överlåtande bolaget, skallbyggnad, medgetts detavseende t.ex. somen
fastighetenbolagettill beskattning hos det Övertagande näråterföras

avyttras.
följande. lager,gäller Harandra stycket SILEnligt 2 § 4 mom.

tagitsÖvertagande företagetliknande tillgångar hos detfordringar och
beskattningshänseende gälldeivärde det värdetill högre änett somupp

Övertagande företagetföretaget, skall detfor överlåtandedet ta upp
första handtillgångar torde iliknandeintäkt. Uttrycketskillnaden som

tillanvisningarnajfr första stycketpågående arbeten punkt lsyfta på av
24 KL.§

gällamotsvarande kommerlagförslaget medförstycket9 § första attatt
lagerÖvertagande bolagetinternationella fusioner. Tar detvid t.ex.upp

bolaget, följerhade det överlåtandevärde det hostill högre änett av
intäktskallprinciper skillnadenoch allmännalydelsen tasatt somupp

bolaget.Övertagandehos det
skattemässig karaktärtillgång ändrarkan inträffaDet att genom enen

anläggningstillgång eller,från lagertillgång tillinternationell fusion, mer
utgående värden påverkartillgång in- ochgenerellt, från sådan varsen

tillgång beträffande vilkentill sådandet skattemässiga resultatet enen
karaktårsbyte kan också ske i densaknas.koppling detta slag Ettav

vid fusion mellankan skeriktningen. Karaktärsbyten ävenmotsatta en
arbetsetapp fråganiföretag. Utredningensvenska nästaatt ta uppavser

avseende karaktärsbyten detta slag ochi gällandeinnehållet rätt avom
till ändringar eller klarlägganden.finns anledningdetom

avseendestycket SIL finns bestämmelsefemte2 § 4I enmom.
beträffandeEnligt denna skall skogensÖvertagande skog. an-av

ingångsvände det överlåtandeoch gällandeskaffningsvärde somanses om
utgjort skattskyldig. Kon-Övertagande företagetoch det en

vidmedför motsvarande kommer gällatinuitetsbestämmelsen attatt
internationella fusioner.

skall fusionsjunde meningen SILEnligt 2 § 4 stycket första enmom.
för någotreañrlustinte leda till skattepliktig reavinst eller avdragsgill av

yrkesmässigafråga ickede deltagande företagen. Det härär om
Även moderbolagsfastigheteravyttringar eller aktier. ettt.ex.av

i moderbolagetavyttring aktier i dotterbolag gårett uppav som
meningi striktomfattas bestämmelsen aktierna inte utanavyttrasav

utslocknar.
internationell fusion täcksöverlåtande iSåvitt gäller det bolaget en

lagförslaget.stycketmotsvarigheten till denna bestämmelse 9 § förstaav
det överlåtande bolagetBeträffande Övertagande bolagets andelar idet

förekommer,sådana 15 §.när se
följande.meningen SIL gällerEnligt 4 sjunde stycket andra2 § mom.

bedömandetövertagits vid fusionen, skall vidtillgångarAvyttras avsom
reaförlust uppkommitreavinst eller avdragsgillskattepliktig ansesom

företagetÖvertagande utgjortöverlåtande och detdet ensom om
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skattskyldig. Kontinuitetsbestämmelsen medför motsvarande kommeratt
internationella fusioner.gälla vidatt

Enligt sjätte2 § 1 stycket SIL räknas bl.a. vinstutövermom. -
reavinst vid icke yrkesmässig avyttring tillgångar vinst vid ickeav -
yrkesmässig avyttring sådana förpliktelser i 3 § 1av som avses mom.
SIL näringsverksamhet.till intäkt I 3 § 1 första stycket SILav mom.

bl.a. vinst vid ickenämns yrkesmässig avyttring tillgångar ochav
åtaganden enligt avtal optioner och terminer andra därmedsamtom
jämförliga ñrpliktelser.

Någon kontinuitetsbestämmelse i 2 § 4 SIL avseende vinst vidmom.
icke yrkesmässig avyttring åtaganden finnsetc. inte. föreslagnaDenav
kontinuitetsbestämmelsen medför emellertid kontinuitet kommeratt att
råda i hänseende viddetta internationella fusioner.

En skattskyldig bedriver näringsverksamhet har i princip tillrättsom
avdrag för företagsekonomiskt motiverade föravsättningar framtida
utgifter, på gnmd garantiåtaganden.t.ex. av

Enligt 4 sjätte2 § stycket SIL gäller följande. betal-Harmom.
ningsansvaret för framtida utgifter övertagits och har det överlåtande
företaget avdrag ñrmedgetts utgifterna, skall beloppett motsvararsom
avdraget intäkt hos det Övertagande företaget. Avdragsrättentas upp som
för det Övertagande företaget med utgångspunkt i förhållandendeprövas

gäller vid utgången beskattningsåret. tillMed hänsyn punkt 1som av
första fjärde femtestycket och meningarna anvisningarna till 24 § KLav

likvärdigtär detta med överlåtande och företagÖvertagande skallatt
skattskyldig. Kontinuitetsbestämmelsen medför attanses som en

motsvarande kommer gälla vid internationella fusioner.att
Enligt lagen periodiseringsfonder7 § skall vid tillämpning lagenom av

överlåtande och Övertagande företag i fusion omfattasen som av
bestämmelsen skattskyldig. Kontinuitetsbestämmelsenanses som en
innebär motsvarande kommer gälla vid internationella fusioner.att att

Enligt 9 § sjätte stycket lagen ersättningsfonder får ersättningsfondom
vid fusion omfattasövertas bestämmelsen. fondHaren som av en

övertagits, skall det Övertagande företaget gjort avsätt-anses som om
ningen under det beskattningsår då avsättningen gjorts hos det överlåtan-
de företaget. Kontinuitetsbestämmelsen innebär motsvarande kommeratt

gälla vid internationella fusioner.att
Som ytterligare exempel regler kommer omfattas kon-attsom av

tinuitetsbestämmelsen kan följande regler i anvisningarna tillnämnas
23 § substansminskningKL: punkt ll, personalstiftelse punktom om
20 pensionstryggande punkterna 20 b-20 brandförsäkringa, e,om om
punkt 31.

I artikel i direktivet finns föreskrift6 Övertagande tillrätten om av
förlustavdrag. Innebörden har bestämmelserär rättatt stat atten som om
till fårförlustavdrag vid fusion mellan inhemska skallövertas bolag
utvidga dessa bestämmelser, så vid internationell fusion detdäratt, en
överlåtande bolaget hemmahörande i till förlustavdrag fårär rättstaten,

Övertagande fasta driftställendet bolagets iövertas stat.av samma
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förstaEnligt 12 § första stycket meningen lagen 1993:1539 om
tillämpningför underskott näringsverksamhet, skall vidavdrag UAL,av

fråga såvitt 14:8-fusion fusionlagen i aktuelltär samtav om nu- -
Övertagandeenligt kap. bankaktiebolagslagen det överlåtande och det11,

företaget företag.ochett sammaanses som
kap. bankaktiebolagslagen regleras fallen aktiebolag ellerI 11 att ett

går i två eller flerabankaktiebolag bankaktiebolag l §,ett ett attupp
bankaktiebolag förenas bilda bankaktiebolag 2 § ochatt ett nyttgenom

helägt dotterbolag går i bankaktiebolag 9 §.att ett ettupp
finns form underskottsavdrag denDet änäven en annan av som

följande i frågai Enligt 2 § SIL gällerregleras UAL. 14 ommom.
avyttringjuridiska dödsbon. Avdrag för förlust vidutom avpersoner

vinst vid avyttring aktie. Uppkommeraktie medges endast mot av
underskott, behandlas det vid taxeringen för det följandenärmast
beskattningsåret förlust på grund avyttring aktie. Avdrags-som av av
begränsningen vid avyttring näringsbetingad aktie ellergäller inte av av
aktie ingår i innehav röstvärde på minstett representerar ettsom son1
25 %. gäller i fråga aktieliknande finansiellaReglerna även om
instrument.

Enligt 4 åttonde stycket SIL gäller följande för bl.a. 14:8-2 § mom.
fusioner företaget tilloch bankfusioner. Det Övertagande har rättsamma

i SIL överlåtandeavdrag for underskott 2 § 14 detsom avses mom. som
företaget fusionen Övertagandeskulle ha haft inte Om detägtom rum.
företaget fåmansföretag vid utgången beskattningsåret eller detettvar av

företaget sådant företag vid ingången detöverlåtande närmastettvar av
föregående beskattningsåret, krävs det dock det förra företaget ägdeatt

företaget sistnämn-nio tiondelar aktierna i det vid denän senaremer av
da tidpunkten.

uppfattning inte motiverat införaenligt utredningensDet är att ennu
i implementeringslagenomfattande till avdrag för underskottrått änmer

gäller vid fusion mellan svenska företag. kanvad Det nämnas attsom
utredningen i kommande frågan deden arbetsetappenatt taavser upp om
interna vid vissa bör utvidgas tillkontinuitetsreglema slag fusion attav

i förslagomfatta andra slag fusion. Om detta resulteraräven av om
lagändringar aktualiseras givetvis frågan följdändringar i im-om
plementeringslagen.

Kontinuitetsbestämmelsen omfattar för underskott. Medtill avdragrätt
hänsyn till det anförda begränsas i 9 stycket tillämpligheten§ andra av
denna såvitt gäller båda formerna avdrag för underskott till tvåav

går i sittsituationer. Den helägt dotterbolag moder-är när ettena upp
svårig-bolag. andra situationen gäller bankfusioner. På grundDen av

fråga utländska motsvarigheten tillheten i bolag ettatt om ange
rekvisitet här överlåtande bolagetbankaktiebolag endast detär att som-

svenskt bankaktiebolag. tredje styckeenligt sakens Iär är ett ettnatur -
begränsning tillämpligheten första stycket avseendehar tagits in en av av
för underskott enligt baseras påtill avdrag 2 § 14 SILrätt mom. som

fåmansföretag i åttonde SIL.begränsningen för 2 § 4 stycketmom.
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såvittlagförslaget finns regler begränsar kontinuitetenI 12 § avsersom
till för underskott.avdragrätt

10§

tillämplig-och andra styckena innehåller regler begränsarFörsta som
heten 8 och 9 §§.av

såvitt tillgångarEnligt första stycket gäller 8 och 9 §§ samtavser
förpliktelser endast till den del tillgångar ochskulder och andra

iförpliktelser förts från svenskt bolag till bolagöver ett ett en annan
till på visst kvalificerat fast driftställemedlemsstat och knutits sättett - -

i Sverige för det Övertagande bolaget.
definition överlåtna tillgångar ochBestämmelserna ansluter till en av

direktivet. Enligt denna definitionskulder i artikel 4 punkt il utgörs
skulder hos detöverlåtna tillgångar och skulder sådana tillgångar ochav

fastföretaget till följd fusionen, knyts tillöverlåtande ettsom, av
driftställe överlåtande företaget hemmahörande ochi den där det ärstat

skattemâssiga vinster eller förluster.har betydelse m: skapandet av
lagstiftningstradition naturligare skett iför svenskDet är att, som

vilket direktivet formen be-lagförslaget, utforma detta krav, i getts av en
villkor för berörda reglerna skallgreppsbeståmning, deett att varasom

tillämpliga.
kvalificeringen fasta driftstället innebär inkomstantydda detDen attav

från beskattning i Sverige på grundfrån detta inte får undantagenvara
har bakgrundavtal undvikande dubbelbeskattning. Detta sinettav om av

ingått inkomsti enligt de skatteavtal Sverige beskattasatt som genom
avyttring sådananvändning skepp eller luftfartyg eller på grund avav av

i den avtalsslutande där företaget har sin verkligatillgång endast stat
Gfr artikel och artikel punkt 3 i 0ECD:s modellavtal. Enledning 8 13

således i de diskuteradeanknytning till fast driftställe i Sverige skulleett
beskattningsanspråkfallen inte få den avsedda verkan Sverigesatt

direktivetvidmakthålls. Kvalificeringen har inte stöd någon föreskrift iav
ofrånkomlig. får grunderna förDen godtagbar enligtansesmen synes

de tankarna bakom detta be-direktivet bärande är atten av-
bolagetskattningsunderlaget för den i vilken det Överlåtande ärstat

hemmahörande skall skyddas.
förPeriodiseringsfonder, ersättningsfonder och till avdragrätt

klassificeraskattemässiga begrepp. oegentligtunderskott Detär attsynes
inte knutna till fast driftställe. ligger detdem knutna eller Snarareettsom

till företeelser vid beräk-i sakens skall hänsyn dessanatur att taman
Medningen inkomsten fast driftställe sådant föreligger.ett ettomav av

andra stycket tagits in bestämmelse innebärhänsyn härtill har i en som
tillämpliga beträffande periodiseringsfonder8 och 9 §§ är etc.att om

omfattartillgångar skulder till fast driftställe. Bestämmelsenoch knyts ett
reserveringar för framtida utgifter.även

fast Sverige.tredje definieras begreppet driftställe iI stycket
fast drift-innehåller inte någon definition begreppetDirektivet av

ursprungliga utkastet tilldefinition fanns däremot i detställe. En sådan
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fastdefinition definitionendirektivet. identisk medDenna nästan avvar
definitionenmodellavtal år 1963. Skälet tilldriftställe i OECD:s attav

ansågdien versionen direktivet ha varituteslöts i slutliga att manav synes
modellavtalmed hänsyn till definitionen i OECD:sden onödigatt attvar
i 1992 årskan definitionenallmänt accepterad. Detär nämnas att

årsi definitionen i 1963 avtal.modellavtal sak medöverensstämmer
emellertid fast driftställe iimplementeringslagen bör uttrycketl
till anförts det naturligtSverige definieras. Med hänsyn vad ärsom nyss

för undvikandedefinitionen till det tillämpliga avtaletknytaatt av
avtal meddubbelbeskattning sådant avtal föreligger. l Sverigesettom

medlemsstatermedlemsstaterna Sverige har avtal med samtliga utom
tillPortugal definitionen fast driftställe undantagansluter utanav

förekomma i detaljer.definitionen i modellavtalet. Avvikelser kan dock
definitionbestämmelsen i modellavtaletsEnligt den grundläggande

för affärsverksamhet,med fast driftställe stadigvarande platsavses en
be-från företags verksamhet helt eller delvis bedrivs. Dennavilken ett

olika hänseenden kompletterande be-stämmelse preciseras i genom
stämmelser.

anvis-legaldefmitionen fast driftställe i punkt 3svenskaDen av av
i huvudsak till definitionen iningarna till 53 § ansluter denKL även

omfatta fall då fast driftställe itorde regelmässigt demodellavtalet och
för undvikande dubbelbeskattning.Sverige föreligger enligt avtalett av

lagförslaget utformats såändå definitionen iAv systematiska skäl har att
i fråga fast driftställedet platsen för affärsverksamhetkrävs utgöratt

lagstiftning enligt avtal för undvikandebåde enligt svensk intern och av
finns. Bestämmelsen i sista meningendubbelbeskattning sådantettom

driftstållet fall i tredje stycketföranleds det fasta iatt som avses avav
inte hänförligt till någonden aktuella anvisningspunkten representant är

särskild plats.
knutits fast driftställeorden tillgångarna och skulderna tillI att ett

bolaget förfogar tillgångarnai Sverige ligger det Övertagande överatt
sådant hänsynoch redovisar tillgångarna och skulderna sätt attett

driftstället.till fastaskall dem vid beräkning inkomst dettas av av
sig i Sverige.torde förutsätta tillgångarna befinnerNormalt detta att

1I§

för värdeminskning enligtförutsättningarna för till avdragEn rättav
avskrivning punkt 13 första stycketför räkenskapsenlig enligtreglerna är

avskrivningen i§ avdragetanvisningarna till 23 KL att motsvararav
lagförslaget följer det Övertagandeoch 9 § iräkenskapema. Av detta att

förlora användasärskild bestämmelse skullebolaget rätten attutan en --
i räken-avskrivning inventarierräkenskapsenlig övertagna m.m.om

förgällde dettill högre värde det värdeskaperna änetttogs somupp
överlåtande bolaget.

finns Övertagandefjärde stycket SIL regelI 2 § 4 att etten ommom.
itill räkenskapsenlig avskrivningförlorarbolag i fusion inte rättenen
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denna situation, förutsättningunder skillnaden mellan värdenaatt tas upp
intäkt för det beskattningsår då fusionen genomförs eller medsom en

tredjedel för det beskattningsåret och och de två närmastvart ett av
följande beskattningsåren.

möjlighet förDenna det Övertagande bolaget inventarieratt ta upp
till högre värde det värde gällde för det överlåtandeänettm.m. som

bolaget till räkenskapsenlig avskrivning förloras bör finnasrättenutan att
vid internationella fusioner. Bestämmelseräven med denna innebörd har

tagits in i paragrafen.
kanDet motsvarande reglering för falletnämnas det detatt atten

Övertagande bolaget inventarier till lägre värde detäntar ettupp m.m.
Åtgärdenvärde gällde för det överlåtande bolaget inte fårbehövs.som

innebära det Övertagande företaget skrivit tillgångarna medattanses av
Ävenskillnadsbeloppet jfr 1957:46 39. denna avskrivningprop. s. om

medför det samlade bokförda värdet vid utgången beskattningsåretatt av
blir lägre vad kan godtas enligt reglerna för räkenskapsenligän som
avskrivning, förloras inte till räkenskapsenlig avskrivning.rätten Det
överskjutande beloppet får enligt punkt nionde13 stycket anvisningar-av

till 23 § KL dras årliga avskrivningar efter %20 år.na av genom per

I2§

12 § andra och tredjeI styckena UAL finns vissa regler inskränkersom
tillämpligheten kontinuitetsbestämmelsen i första stycket förstaav
meningen paragraf. Dessa regler syftar till hindra blirdetatt attsamma
förmånligare i fråga föravdrag underskott fusionera endastänatt attom
genomföra sådan ägarförändring i såvitt aktuelltären som avses nu- -
4 § första stycket UAL. En ägarförändring enligt detta innebärstycke att

företag får bestämmande inflytande förlustföretag.överett ett ett
Enligt 12 § andra stycket UAL har således det Övertagande företaget

till avdrag för gammalt underskott försträtt vid taxeringen för det sjätte
beskattningsåret efter det beskattningsår då fusionen skedde. En
motsvarande bestämmelse har tagits in förstai stycket.

tredjeI 12 § stycket UAL undantag från andra stycket for detgörs ett
fall de fusionerande företagen ingick i koncern före fusionen.att samma
En motsvarande bestämmelse har inte förts in i 12 lagförslaget,§
eftersom det skulle möjligheter till förlustutjämning inteöppna som

vid fusionmedges mellan svenska företag.
§ femte stycket finnsI 7 UAL det bestämmelse medför denatten som

s.k. beloppsspärren förstai stycket paragraf blir tillämplig ävensamma
vid fusioner enligt bl.a. ll kap. och 2 §§ bankaktiebolagslagen.1 En
motsvarande bestämmelse har tagits in i andra stycket lagförslaget.

13 §

Artikel punkt första meningen i direktivet10 1 behandlar situationen att
de tillgångar, överlåts i internationell fusion, omfattar fastettsom en
driftställe till det överlåtande bolaget beläget i med-ärsom en annan
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lemsstat den där dettaän bolag hemmahörande. I punktär 1 tredje
meningen föreskrivs den i vilken det fasta driftstället beläget,äratt stat,
och den där det Övertagande bolaget hemmahörande, skallärstat,
tillämpa föreskrifterna i direktivet den förra denstaten statsom om var
där det överlåtande bolaget hemmahörande.är

Punkt första1 meningen omfattar enligt sin ordalydelse falletutom-
det Överlåtande bolaget och det Övertagande bolaget hemmahörandeatt är

i olika medlemsstater det fasta driftstället beläget i tredjeärsamt en
medlemsstat fallet det Överlåtande bolaget hemmahörande iäratt en-

det Övertagande bolaget och fastadet driftställetstat samt är
hemmahörande beläget i fallI detta blir innebördenstat.resp. en annan

tredje meningen den sistnämnda skall tillämpa direktivetatt statenav som
den den där det Överlåtande bolaget hemmahörande,är dvs.statom var

denna får rollen hemstat för både det överlåtande och detstat av
Övertagande bolaget.

Enligt utredningens uppfattning borde, det resultat följerom som av en
sådan tolkning varit åsyftat, saken ha uttryckts på klarare Vidaresätt.ett

beskattningskonsekvensema fusionen i det diskuterade falletsynes av
böra bedömas enligt reglerna för interna fusioner i den där detstat
Övertagande bolaget hemmahörande och det fasta driftställetär beläget.är
Det sig naturligare i stället tolka första meningen så denter att att avser
fallet det Överlåtande bolaget, det Övertagande bolaget och fastadetatt
driftstället hemmahörande belägetär i skilda 13 lagför-§stater.resp.
slaget har utformats i enlighet härmed.

I4§

Även 14 § tillansluter artikel 10 i direktivet jfr kommentaren till 13 §,
bestämt till punkt 1 första meningennärmare och punkt 2. Punkt l andra

meningen innehåller bestämmelse återtöring förlustavdrag,en om av som
torde syfta på fallet förlustavdrag medgetts inkomstatt ärtrots att
undantagen från beskattning enligt skatteavtal. bestämmelseDenna ärett
inte aktuell för svensktår vidkommande.

Enligt förstapunkt l meningen skall den i vilken det överlåtandestat,
bolaget hemmahörande, avstå frånär beskatta det fasta driftstället.att
Enligt punkt 2 gäller följande. Utan hinder punkt får,1 dennär statav
i vilken det överlåtande bolaget hemmahörande beskattar inkomsterär
oberoende de förvärvats, denna inkomsterbeskatta ochstatav var
kapitalvinster från det fasta driftstället på grund fusion. Somav en
förutsättning gäller den lättnad relief för den skatt iatt ger som
frånvaro direktivet skulle ha utgått på inkomsterna eller kapitalvinster-av

i den medlemsstat, där det fasta driftstället påbeläget,är sättna samma
och med belopp skulle ha skett skatten verkligen hadesamma som om
utgått och betalats.

Enligt 6 § l SIL svenska aktiebolag m.fl. juridiskaärmom. personer
skattskyldiga för all inkomst oberoende inkomsten förvärvats härav om
i landet eller utomlands. Sker beskattning inkomst iävenav en en annan

gäller följande. Saknas avtal undvikande dubbelbeskattningstat om av
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från svensk skatträknas utländska skattenmed den andra denstaten av
skatt. avtalavräkning utländsk Ienligt lagen 1986:468 omavom

denföreskrivits antingendubbelbeskattning kan haundvikande attav
beskattning i Sverige ellerfrånutländska inkomsten skall undantas att

avräkningen enligt denfallet skerskatteavräkning skall ske. I det senare
i Sverige,både i den andra ochSker beskattningnämnda lagen. staten

tillanvisningarna till 20 § KLenligt punkt 4 rättföreligger vidare av
inkomsten. Vidvid beräkningen den svenskaför skattenavdrag av

skatteavdrag.till eventuelltavräkning hänsyntas
till 13 §anförts i kommentarenöverensstämmelse med vadI som

utgångspunkt iförsta stycket medaktuella situationen ibeskrivs den nu
hemmahörandeöverlåtande bolagettill Det ärden relaterar tre stater.att

hemmahörande iövertagande bolagetSverige, deti är armanen
i tredje medlemsstat.det fasta driftstället belägetmedlemsstat och är en

situation inte gäller ochi sådan 8 §andra stycketI attattanges en
basisskatteavräkning skall skeför utländsk skatt ochavdrag av en

nämligen denfasta driftstället beläget,fiktiv i den där detskatt ärstat
överlåtelsen i frånvaroutgått på grundskatt skulle ha avavsom

implementeringslagstiftning i den staten.
första meningenmotsvarande föreskriften i punkt 1Någon bestämmelse

fasta driftstället haravstå från beskatta detSverige skall attattom --
sådan bestämmelseerforderlig. situation därinte Denansetts en

fråndriftstället undantagenfrån det fastaaktualiseras inkomsten ärär när
dubbelbeskattning.enligt avtal undvikandebeskattning i Sverige avom

någon beskattning inte skall ske.då följer redan avtaletMen attav

15§

i artikeln siktetill artikel i direktivet. Punkt lParagrafen ansluter 7 tar
innehar andelar i detsituationen det Övertagande bolaget över-på att

vinst på grundbolaget. punkten föreskrivslåtande I attatt aven
punktfusion inte skall beskattas. I 2andelarna utslocknar gesgenom en

röstetalet för andelarnaavvika från punkt lmedlemsstaterna rätt att om
överstiger %.inte 25

punkttagits in bestämmelse 1första meningen harI motsvararen som
föreskrift be-innehåller inte någonaktuella artikeln. Punkteni den

föreskrevsursprungliga direktivförslagetträffande fusionsförlust. I det
direktivetsfusionsförlust skulle avdragsgill. Avdäremot att en vara

själva fårfölja medlemsstaternatystnad denna punkt torde avgöraatt
uppfattning börEnligt utredningensfusionsforlust skall behandlas.hur en

föreliggande hänseendet.förluster behandlas lika i detvinster och
utformats såmed hänsyn härtilli första meningen harBestämmelsen att

medförainte skallandelarna fusionenutslocknandet attgenomav
avdragsgill förlust uppkommer.skattepliktig inkomst eller

fall.medges i där angivetmedför lättnad inte behöverPimkt 2 att
dotterbolag gårdär helägtaktuell i andra fall sådanaPunkten är än ett

inga särskildafrån bankfusioner finns detsitt moderbolag.i Bortsettupp
Utredningenaktiebolag.sådana fusioner mellan svenskaSkatteregler för
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i arbetsetappnästa frågan dettaregler slag. latt taavser upp om av
avvaktan på resultatet detta bör möjligheten enligt punkt 2 utnyttjas.av
Andra meningen har utformats i enlighet härmed.

På punkt andra meningen liberalare vadär krävs enligtänen som
direktivet. det falletI röstetalet för %andelarna exakt 25 behöveräratt
inte lättnad medges enligt direktivet, medan lagförslaget medger lättnad

iäven detta fall. Avvikelsen förslagöverensstämmer med till ändringett
direktivet jfr avsnitt 1.av

I6§

Paragrafen ansluter till artikel 8 i direktivet. punkt föreskrivsl l
följande. Vid fusion skall tilldelningen till andelsägare i deten en
överlåtande bolaget värdepapper kapitalet i detrepresenterarav som
Övertagande bolaget dvs. andelar i detta, jfr kommentaren till 3 § inte
medföra andelsägaren beskattas för inkomst eller kapitalvinst. Enligtatt
punkt 2 skall medlemsstaterna villkora tillämpningen punkt l attav av
andelsägarna inte åsåtter de värdepapperen högremottagna ett
skattemåssigt värde vad de bortbytta värdepapperenän hade omedelbart
före fusionen.

Dessa föreskrifter gäller för andelsbyten. Utredningenäven har valt att
föra in grundbestämmelser det aktuella slaget i anslutning tillav
bestämmelserna andelsbyten. I 16 § har tagits in hänvisning tillom en
dessa bestämmelser.

Internationella fissioner

I §7

Genom bestämmelsen i paragrafen blir bestämmelserna internationellaom
fusioner tillämpliga internationellaäven tissioner.

18§

Direktivet innehåller inte någon föreskrift fördelningenom av reserve-
ringar och till förlustavdragrätt på de Övertagande bolagen. Enligt
utredningens uppfattning bör emellertid detta regleras. Det naturligtsynes

fördelningen sker grundval de värdena. Somatt övertagnaav
övertaget värde bör kunna godtas skillnaden mellan de skattemässiga
värdena på de tillgångarnaövertagna och skulderna.

I enlighet härmed föreskrivs i första stycket periodiseringsfond,att
ersättningsfond och till avdrag förrätt underskott skall fördelas de
Övertagande bolagen i förhållande till de på varje bolag överförda
nettovärdena. Om bolag har flera periodiseringsfonder ellerett ersätt-
ningsfonder skall fördelning varje fond för sig. fårgöras Deten av anses
ligga i sakens det överlåtande bolaget har till föravdragrättnatur att, om
underskott delvisrätten spärrad enligt 8 § UAL, överföringärmen av
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bolagenlika hos de Övertagandeunderskottsavdrag till delartillrätt avser
utgifter börreservering för framtidaospärrad del. Enspärrad och
bestämmelsereserveringen Enhänföras till den verksamhet avser.som

onödig.detta har ansettsom
anförda.definieras nettovärde enligt detandra stycketI

verksamhetsöverlåtelserInternationella

19 §

beskattning detfusion inte medförainternationellEnligt 8 § skall aven
för förlust. 19 § harbolaget medges avdrag Iöverlåtande bolaget eller att

fråga inter-medför resultat ibestämmelsertagits in omsammasom
det överlåtandeverksamhetsöverlåtelser. På grundnationella attav

förändring denöverlåtelsen, kommer denvidare efterbolaget lever av
beskatt-ñrfarandet medför påverkabalansräkningenutgående attsom

skiljer sig regleringenpå grund dettahänseenden. Bl.a.ningen i vissa av
hänseende.regleringen i 8 § i tekniskti 19 § från

vederlaget dvs.första meningenförsta stycketI att summan avanges -
överlåtandebolaget detandelar i det Övertagandevärdet de somav

inte skallskuldererhåller och beloppetbolaget övertagna tas uppav -
enligt första stycketstället skallintäkt det överlåtande bolaget. Ihossom

vederlag.beloppmeningen vissa andraandra anses somsumman av
reavinsttillgångar,för olika slag tillgångarbestämsDessa somav

skattepliktigmedför någoni tredje stycket påbehandlas sätt attett som
på grundför det överlåtande bolagetinkomst inte uppkommer av

verksamhetsöverlåtelsen.
behandlasinventarier och tillgångarförsta ledet behandlasI som som

markinventarier,avskrivningshånseende byggnads- ochinventarier i
skattemässigavederlag skall detm.m.. Somgoodwill-rättigheter anses

anvisningarna till 23 § KLpunkterna och 14restvärdet. 13Av av
anskaffningsvärdetskattemässiga restvärdetframgår det utgörsatt av

värdeminskningsavdrag.minskat med medgivna
följande reglering i de nämndabakgrundledet börFörsta motses av

avskrivningräkenskapsenliganvisningspunktema, behandlar resp.som
anskaffats föreinventariumrestvärdeavskrivning. Har avyttratett

motsvarandesärskilt avdragbeskattningsåret, medgesingången ettav
avskrivningsunderlaget minskas medskallvederlaget. Vidare samma

medavskrivningsunderlaget minskassåledesbelopp. Nettoeffekten är att
beskattningsåret, gäller ianskaffats underinventarietvederlaget. Har

anskaffningsvändet.motsvarandeför beloppstället avdrag medges ettatt
omsättnings-tillgångarandra och tredje leden behandlas utgörI som

omsätmingstillgångar i skatte-skattehänseende. Medtillgångar i
ibeträffande vilka värdesätmingenåsyftas sådana tillgångarhänseende

resultatet.balansräkningen påverkarutgåendeden in- och
tillgångar lagerfastigheter,sådanaomfattar andra äntredje ledet,l som

allmänhetskattemässiga värdet. Ivederlag skall detatt ansesanges som
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överenstämmer detta med det bokförda värdet. Någon gång kan dock det
skattemässiga värdet avvika från det bokförda, lagertillgångart.ex. om
värderats lägre i den utgående balansräkningen vadän godtas vidsom
beskattningen.

Enligt punkt 4 anvisningarna till 22 § KL skall, fastighetav om en som
lagertillgångutgör medgivna vändeminskningsavdragavyttrats, intesom

har gjorts i räkenskapema återföras till beskattning. bakgrundMot härav
skall enligt andra ledet frågai lagerfastigheter vederlagom som anses
det skattemässiga värdet minskat med sådana avdrag. När det
Övertagande bolaget fastigheten skall värdeminskningsavdragavyttrar som
medgetts det överlåtande företaget intäkt.tas upp som

[andra stycket finns hjälpregel för det fall överlåtelsen omfattaren att
endast del bestånd inventarierett Enligt detta stycke skallen av av m.m.

skattemässigt restvärde för de överlåtna tillgångarna skäligsom anses en
del restvärdet för hela beståndet inventarier En möjlighetav ärav m.m.

fördela de gjorda skattemässigaatt avskrivningarna inventariema m.m.
på grundval interna avskrivningsplaner, sådana finns. Enav om annan
är uppskattninggöra grundad denatt s.k. 20 %-regeln. Enligten
denna beräknas alternativt avskrivningsutrymmeett med utgångspunkt i

årlig avskrivning efter %.20 I allmänhet tordeen relativten grov
beräkning kunna godtas med hänsyn till den skattemässiga kontinuiteten
avseende det överlåtande och det företaget.Övertagande

I tredje stycket behandlas vad kan kallas reavinsttillgångar. Detsom
frågaär fastigheter, bostadsrätter, aktier, andelar i handelsbolag,om

fordringar inte omsättningstillgångarutgör i skattehänseende.m.m. som
När juridisk utom dödsbo sådana tillgångar beräknasen avyttrarperson

vinst eller förlust enligt reglerna i 24-30 §§ SIL. Vinstenen eller
förlusten räknas intäkt kostnad i näringsverksamhet. Densom resp.
tekniska lösningen för erhålla resultatet internationellatt verksam-att en
hetsöverlåtelse inte medför beskattningav det överlåtande bolaget är en

för reavinsttillgångar den förordatsän ñr de tidigareannan som
behandlade tillgångarna. l tredje stycket föreskrivs i frågaatt om
reavinsttillgångar skall internationell verksamhetsöverlåtelse behandlasen

gåva för det överlåtande bolaget. Detta medförsom be-en att
stämmelserna avyttring inte blir tillämpliga. föreskriftenAv följerom
därför, med undantag, överlåtelsen inteett medför någon beskattning.att

Undantaget hänför sig till bestämmelse i 24 § 2 tredje stycketen mom.
SIL. Enligt denna gäller följande. Har andel i handelsbolag övergåtten
till någon på sätt än köp, byte eller därmed jämförligtannatannan genom
fång och det justeradeär ingångsvändet negativt, skall beskattning ske

andelen För denna bestämmelse inte skallavyttrats. medförasom attom
beskattning har den nämnda regeln i tredje stycket kompletterats med

regel bestämmelsen inte skall tillämpasatt vid internationellen om en
verksamhetsöverlåtelse.

Enligt punkt fjärdel stycket anvisningarna till 22 § KL skallav
uttagsbeskattning ske i vissa fall. Denna regel bör inte tillämpas vid
internationella verksamhetsöverlåtelser. En bestämmelse detta harom
tagits in i fjärde stycket.
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överlåtandei detÖvertagande bolagetträder det20 §§9 ochEnligt
i dettabetydelsesaknarundantagmed vissaställebolagets som

påskattemässiga värdensåvälbl.a.innebärDetsammanhang. att
ingående värdenöverlåtelsenförtidpunktenvidlagertillgångar etc. som

inventarierfråga övertasÖvertagande bolaget. Idetöver m.m.omtas av
bl.a.fastigheterBeträffande övertasrestvändena.skattemässigade

medgivnafall återföravissaiskyldighetochomkostnadsbelopp att
för detregleringsärskildNågonbeskattning.värdeminskningsavdrag till

överlåtande bolagetför detmotsvarande denbolagetÖvertagande som
därför inte.föregående behövsi dettagits upp

i vissbolagförfarandetberöra statanledningfinns att ettDet att en
däri denfast driftställeVerksamhetsgren utgör statöverlåter ettsomen

gällaFörfarandet kanhemmahörande.bolagetÖvertagande ärdet en
verksam-förfarande utgördriftställe. Dettafastbolagisering enettav

och skuldernatillgångarnadirektivet. Däremot utgörenligthetsöverlåtelse
defmi-enligtoch skuldertillgångaröverlåtnainteverksamhetsgreneni
sådanaskulder:ochöverlåtna tillgångari artikel 4sådanationen

följdtillbolagetöverlåtandehos detoch skuldertillgångar avsom
frågaisåvittverksamhetsöverlåtelsen ärñssionenellerfusionen nu --

medlemsstati denbolagetÖvertagandeför detdriftswllefasttillknyts ett
etc..hemmahörandeöverlåtande bolaget ärdetdär

förfarandetsåledes inteomfattasdirektivetordalydelsenEnligt avav
direktivet i dettaförstödföljande utgörDet attlättnadsreglema.

föreskrifterfinnsartikel 10ordalydelsen. Ienligtuppfattashänseende bör
verksamhetsöverlåtelse deellerñssionfusion,vidfallför det att en

idriftställetill fastknutnaskuldernaoch ärtillgångarna ettöverlåtna en
hemmahörande. Iföretagetöverlåtande ärdetden däränstatannan

uppfattningenredovisatutredningenhar atttill 13 §kommentaren
belägetdriftställetöverlåtna fasta ärfallet detomfattarinteartikel 10 att

förefallerhemmahörande. DetÖvertagande bolaget ärdetdäri den stat
diskuterandebeträffande detgällervadfrågannaturligt nuatt somom

motsvarandepå sätt.förfarandet bedöms
aktuelladetomfattarintelättnadsreglemaUtredningens slutsats är att
hänvis-§20avfattningeniavspeglasslutsatsförfarandet. Denna av

stycket.förstaomfattar 10 §ningarna
de andelarföranskaffningsvärdetföreskriftfinns ingendirektivetI om

vidbolagetÖvertagandeerhåller i detöverlåtande bolagetdet ensom
intebestämmelse harsådanNågonverksamhetsöverlåtelse.internationell

därmedföljerprinciperallmänna attlagförslaget. Avin itagitsheller
denmarknadsvärdetkommer utgörasanskaffningsvärdet avatt av

verksamhetsgrenen.ellerverksamhetenöverlåtna
skallanskaffningsvärdetbestämmelseAlternativet attomvore en
ellerverksamhetenöverlåtnadenvärdetskattemässigadetutgöras avav

syftetemellertidskullebestämmelsesådanMedverksamhetsgrenen. en
förfelas.månvissiverksamhetsöverlåtelserbestämmelsernamed om

då kommerförsvärden över attdoldadehärtillSkälet är att som
dethosupplösesvärdenadelsbeskattning sker närdubbelbeskattas:
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Övertagande bolaget, dels detnär överlåtande bolaget veder-avyttrar
lagsandelarna.

20§

Genom bestämmelsen i paragrafen blir bestämmelserna internationellaom
fusioner 8 § jfr 19 § och 15 § tillämpliga intematio-utom även- -
nella verksamhetsöverlåtelser.

21§

Direktivet innehåller inte någon föreskrift hur delstorom av reserve-
ringar och till förlustavdragrätt får detövertas Övertagandesom av
bolaget delnär verksamhet överlåts. Enligt utredningensen av en
uppfattning bör emellertid detta regleras. I paragrafen har tagits in
bestämmelser Övertagande periodiseringsfond, ersåttningsfond ochom av

tillrått avdrag för underskott. Inget hindrar bolagen avstår frånatt att
föra reserveringaröver det angivna slaget och till under-rättav
skottsavdrag.

Det får ligga i sakens det överlåtande bolaget harnatur att,anses om
tillrätt avdrag för underskott delvisrätten spärrad enligtärmen

8 § UAL, överföring till underskottsavdragrått till lika delarav avser
spärrad och ospärrad del. En reservering för framtida utgifter skall
obligatoriskt denövertas hånförlig tillår den överlåtna verksam-om
hetsgrenen.

Internationella andelsbyten

Som tidigare finns det reglernämnts byten bl.a. aktier i 27 §om av
4 SIL, inte begränsade till transaktionerär mellan svenskamom. som
kontrahenter eller med svenska värdepapper. Utredningen har övervägt
möjligheten implementera direktivet såvitt internationellaatt avser
andelsbyten ändringar i dessa regler. Med hänsyn till reglernagenom att
för internationella andelsbyten grund kraven i direktivet i väsentligaav
hänseenden måste utformas annorlunda reglerna i 27 §än 4 SIL,mom.

utredningen emellertid det lämpligare de förraär reglernaanser att att
utformas fristående från de De reglerna har tagits in i 22-senare. nya
24 §§ lagförslaget.

22§

I enlighet med det anförda i första stycket 27 § 4attnyss anges mom.
SIL inte gäller vid internationellt andelsbyte.ett

I andra stycket första meningen 23 § gäller reavinstattanges om en
enligt SIL har uppkommit för den andelar i det förvärvadeavyttratsom
bolaget. Någon bestämmelse för det fallet avyttringen resulterat iatt en
reaförlust inte. medförDet allmänna bestämmelser blir tillämpligaattges

3 l4-0973
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kan i dettaförlusten. Detmedges fördelvisavdrag helt elleroch att
tillämp-SILi 27 § 4 ärbestämmelsernasammanhang noteras att mom.

vederlagetkontantdelsåledesförlustsituation ochliga iäven att avenen
implementeringslagenordning imotsvarandefall. Eni dettabeskattas

eftersom dendirektivet,bedömning stridautredningensenligtskulle mot
andelsbyten.internationellamotverkautsträckning skullei viss

inte reglernalagertillgångar omfattasaktierAvyttring utgör avsomav
förinte något undantagemellertidDirektivetSIL.i 27 § 4 görmom.

måste därförimplementeringslagenlagertillgångar. Iandelar utgörsom
andelaravyttring sådanabestämmelserin även ettgenomtas avom

meningenandraandra stycketframgårandelsbyte. Sominternationellt av
falli dettaTillämpligheteni år ävenbestämmelser 24sådanafinns

vinstsituationer.begränsad till
föreliggaandelsbyte skallinternationellt ärförförutsättningEn att ett

överstigerintevederlagetkontantdelstycket§ andraenligt 6 att aven
andelardenominella värdetdeti normalfallet%10 somavav --

direktivet fåripunkt 4Enligt artikel 8vederlag.lämnas ensom
ocksåskall så ske.lagförslagetEnligt 23 och 24kontantdel beskattas.

vinstbeskattaföreliggerintenågot hinderföljerAv detta attmot enatt
kontantvederlag. Föreller lägrelika med änhelhet deni dess är ettom

regler.alltså inga särskildabehövsdetta fall
tredje stycketivillkorasanfördamed detöverensstämmelsel nyss

kon-i andra stycketbestämmelsernatillämpligheten att, omavav
reavinstenunderstigervederlagetdelenutgår, dentantvederlag av

mellan helaskillnadenlagertillgångari frågarespektive om --
värde.skattemässigaandelarnasochvederlaget

andelaranskaffningsvärdet för deföreskriftfinns ingendirektivetI om
Någonförvärvade bolaget.erhåller i detbolagetförvärvandedetsom

allmännain i lagförslaget. Avheller tagitshar intebestämmelsesådan
anskaffningsvårdet kommer utgörasdärmedprinciper följer attatt av

två sistaJfr devederlag.andelar lämnasdemarknadsvärdet somsomav
lösningeninte uteslutaskantill 19 §. Deti kommentarenstyckena att -

skatteundandragande.förkan utnyttjaskorrektteoretiskti sig ärsom -
förfaran-skatteflyktsbetonadeemellertid ingripakanMyndigheterna mot

lagförslaget.i §skattetlykt 25stöd bestämmelsernamedden motav

23§

direktivet. Avioch 4artikel 8 punkterna ltillstycket ansluterFörsta
beskattningupphov tilli sig fårinteandelsbyteföljerpunkt l ettatt ge

andelar.sinaförvärvade bolageti detandelsägarehos avyttrarsomen
deldennaenligt punkt 4får dockutgår idel vederlagetOm pengaren av

beskattas.
meningenförstastycketförstai 27 § 4innehålletbörHär även mom.

Sverige bosattiföljande. Hargällerdetta lagrumEnligtSIL ennoteras.
aktier tillaktuelltsåvitt ärhemmahörande etteller avyttrat nuperson --

ochutländskt bolag utgörsmotsvarandeelleraktiebolagsvenskt ett
köpandei detrryemitterade aktieraktiernaavyttradeför devederlaget av
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bolaget och eventuellt motsvarande 10 % de nyemitteradepengar av
aktiemas nominella värde, skall skattepliktig reavinst räknas endastsom
den del vederlaget utgörs Om det fråga sådanaärav som av pengar. om
aktier för vilka hälften reavinst undantagenär från beskattning,av en
skall skattepliktig reavinst räknas hälften den del vederlagetsom av av

utgörs De aktierna skall enligt tredjesom meningenmottagnaav pengar.
förvärvade till det anskaffningsvärde gällde för deanses avyttradesom

aktierna. Med person såväl fysisk juridiskavses som person.
I fråga det avyttrade objektet används ordet aktier. Det kanom vara

tveksamt detta 0rd betraktat isolerat syftar enbart på aktier i svenskaom
aktiebolag eller andelaräven i liknande utländska juridiskaom personer
omfattas. Ordet aktier används emellertid även vederlaget:om
nyemitterade aktier i det köpande bolaget. Köparen kan även ettvara
utländskt bolag motsvarande svenskt aktiebolag. Med hänsynett härtill
måste med aktier vadäven objektet ñr överlåtelsen rimligenavser
förstås aktier i svenskt aktiebolag eller aktierett eller andelar i ett
utländskt bolag svenskt aktiebolag.motsvarar ettsom

I enlighet med de nämnda punkterna i direktivet har i första stycket
tagits in bestämmelse reavinst avseende det beskattningsåratten om som
då avyttringen skett skall räknas den del vederlaget utgörsav som av
pengar.

ÄrFör denna reavinst gäller vanliga regler. det fråga svenskaom
aktier skall endast halva vinsten beskattas. Utgörs de avyttrade andelarna

aktier i fåmansföretag skall reglerna i 3 § 12ett SIL tillämpas.av mom.
Enligt dessa regler kan del vinsten komma beskattas intäktatten av som

tjänst.av
Andra-sjätte styckena ansluter till artikel 8 punkt 2 i direktivet. Enligt

första stycket i punkten skall medlemsstaterna villkora tillämpningen av
punkt l den skattskyldige inte åsätter deatt andelarnaav mottagna ett
högre skattemässigt vände vad de bortbyttaän andelarna hade omedelbart
före andelsbytet. Enligt andra stycket i punkten hindrar inte punkt l
medlemsstaterna från beskatta vinst vidatt avyttring deen en senare av

andelarna påmottagna sätt vinst vid avyttring desamma som en en av
bortbytta andelarna skulle ha beskattats.

I frånvaro särskilda komplikationer kunde kraven i artikel 8 punkt 2av
ha tillgodosetts enkel regel de andelarnagenom en att mottagnaom
övertar anskaffningsvärdet för de avyttrade andelarna. Den vinst intesom
beskattas vid andelsbytet skulle med sådan regel komma fram tillen
beskattning vederlagsandelarnanär För skatteutfallet skallavyttras. bliatt
riktigt med denna regel fordras emellertid de regler tillämpligaäratt som
vid avyttringen vederlagsandelarna desammaär de skulle haav som som
tillämpats beskattning hade skett redan vid andelsbytet. Utgörs deom
ursprungliga andelarna svenska aktier, endast hälftenär reavinstav av en
skattepliktig, medan hela reavinsten skall till beskattningtas närupp
vederlagsandelarna utländska andelar Man kan inte medavyttras. gärna

hävdarätta i detta fall vinst vid avyttringatt deen mottagnaen av
andelarna beskattas på sätt vinst vid avyttringen desamma som en av
ursprungliga andelarna skulle ha beskattats. Beskattningen sker snarare
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problematiskdiskuterade slaget ärregel detEnpå hårdare sätt.ett av
i 3 §fåmansföretagfördembl.a.regler,till andrai relationäven

SIL.12 mom.
lösning.utredningenförordaranfördatill detMed hänsyn annanen
undgårbeloppdeberörs,inkornstslagfleraeller,beloppDet somom

vederlagsandelar-avyttringenvidbeskattasandelsbytetbeskattning vid av
avyttring.grund dennabeskattningenreguljäradenvid sidan avavna

dettillhänförsreavinstenursprungligadenskerDetta attgenom
enligtbeloppFrån devederlagsandelarnadåbeskattningsår avyttras. som

förnäringsverksamhetintäktskallreglerallmänna tas avsomupp
aktier ifrågaitjänstellerpersonerfysiskakapitalbolag, om

vidinkornstslagibeskattatsbeloppavräknasfåmansföretag resp.som
grundskeddeandelsbytetdåbeskattningsår attför dettaxeringen av

olikaundervederlagsandelarnautgått. Avyttraskontantvederlag
skallbeloppdetskeproportioneringfårbeskattningsår, somaven

beskattas.
skallvederlagsandelarnalösningdenna ärkonsekvens att ansesEn av

vid förvärvet.värdederasbeloppförförvärvatsha motsvararett som
för dettaxeringenvidskattemyndighetenfastställasvärde börDetta av

Även ursprungligadel dendenskett.andelsbytetbeskattningsår då av
börvederlagsandelbeskattasskall när avyttras,reavinsten, ensom

taxering.vid dennafastställas
mellanskattesatsenhöjningallmänkrävainteDirektivet att avensynes

vederlagsandelarnaavyttringenochandelsbytetförtidpunktema av
komplikationdenmeningutredningens är ettEnligt extramotverkas.

motiverad.hellerintemedföraskullehånsynstagandesådant
börreavinsten ävenursprungligaobeskattad del denBeskattning avav

tillövergår ägarevederlagsandelarnautlösas genom arv,nyom
gåva.bodelning ellertestamente,

grundval detutformatsstyckena harförde-sjätteAndra avsamt
anförda.

inter-Även kan kommavederlagsandelarna ettavyttrasatt genom
i detta led,skall uppkommalåsninginteandelsbyte. Förnationell att en

denobeskattad delbeskattningutlösainteandelsbytetdetbör avav
vanligtillsvidarestället förasibörreavinsten. Beloppetursprungliga en

innebörd harmed dennabestämmelsesker. Engåvaelleravyttring etc.
veder-falletomfattarBestämmelsen ävenstycket. atttredjein itagits

ñssion.fusion ellerinternationellgrtmdutslocknarlagsandelarna av en
erhållitsandelardebeskattningen närutlösesfall somdettaI som

avyttring.vanligfissionenellerfusionenvidvederlag avyttras genom en
andelsbyteinternationelltvidReavinstenillustrerar.exempel ettEtt
50. 40vederlagsandelarAntalet är1000.kontantvederlag är avutan
reavinstenursprungligadenavyttring. Avvanligdessa avyttras genom en

vidandelsbyte101004050. nyttdå 800 ettbeskattas avyttras genom
den10andelarnadeerhålls. En avyttras.andelar20vilket avnyaavnya

beskattasl050l20. Dessutoml00beskattasreavinstenursprungliga
reavinst påreguljärochandelsbytetandrafrån detreavinstuppskjuten en

andelen.avyttradeden nya
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ofrånkom-Systemet komplicerat enligt utredningens bedömningär men
rutinerligt. bör ankomma Riksskatteverket utarbetaDet att som

effektuerasmedför uppskjutna beskattningen verkligenden näratt
vederlagsandelar vanlig avyttring.avyttras genom en

i direktivet finnsHär kan också det i artikel 8 punkt 3attnoteras en
lagstiftningen iföreskrift fallet andelsägare enligt denavseende statatt en

viss i fråga beskattningen viddär han bosatt har valrättär en om en
avyttring föreskrift inte aktuell förvederlagsandelama. Denna ärav
svenskt vidkommande.

Vidare bör vissa ytterligare bestämmelser i 27 § 4 SIL noteras.mom.
första fjärde femte meningarna nämndal stycket och det momentet

finns särskilda regler för det fall de avyttrade aktierna utgörsatt av
aktier fjärde fastighets-sådana i 3 § stycket b SILlsom avses mom.

aktier i följande. Bakgrunden till det sistnämnda lagrurnmetdet är att
hälften reavinst vid avyttring aktier undantagen frånärav en av
skatteplikt lagrummet särregel avseendeenligt allmän regel. Ien ges en

aktier inte vidvinst vid avyttring aktier i bolag noteradeärett varsav
svensk börs innehar fastighet taxerad hyreshusenhet.och ärsom som som
Enligt gäller undantaget från skatteplikt inte den deldenna särregel av

fastighetsinnehavetvinsten värdet i förhållande tillmotsom svarar av
tillgångar i företaget.värdet samtligaav

Enligt de meningarna i 27 § förstanämnda 4 stycket SILmom.nyss
fråga skattepliktigskall i fastighetsaktier reavinst räknas den delsomom

frånvinsten inte omfattas undantaget skatteplikt. De mottagnaav som av
anskaffningsvärdeaktierna skall förvärvade till det gällde föranses som

mr skattepliktigde avyttrade aktierna med tillägg reavinst.
valt behövs ingenMed den lösning utredningen motsvarighet tillsom

till de särskilda fastig-dessa regler, eftersom hänsyn reglerna förtas
hetsaktier i fjärde stycket b SIL vid beskattningen3 § l mom. av
reavinsten på ursprungliga andelarna vederlagsandelarnade när avyttras.

tillämpas förstaEnligt 27 tredje stycket stycket i§ 4 momentetmom.
skattemyndighetenvid avyttring aktie i fåmansföretag endastav om

omfattasmedger fåmansföretag företagdet. Med här sådana somavses
Skattemyndigheten får lämnade särskilda reglerna i 3 § 12 SIL.av mom.

skulle ha tagitsmedgivande endast inte någon del vinsten upp somom av
fastighetsaktierintäkt tjänst. linje med vad i frågaI sagts omav som nyss

implementerings-behövs reglering mr fåmansföretag iingen särskild
lagen.

bestämmelserna iEnligt 27 § 4 andra stycket SIL gäller intemom.
från Sverigeförsta för har flyttatstycket i momentet en person mensom
ändåföljd väsentlig anknytning hit bosatttill reglerna ansessom omav

skattskyldiga fåtthär. I fjärde stycket finns bestämmelse för somen
aktier till utländskt bolag. Flyttarskatteuppskov vid avyttring ett enav

sådan utomlands, skall skatteplikt uppkommaskattskyldig näranses
reavinsten inte tidigareutflyttningen i fråga den delsker somom av

tagits till beskattning.upp
andra och fjärdefinns anslutning till reglerna i 27 § 4Det i mom.

i 6 § SILanledning regel 1styckena SIL uppmärksammaatt en mom. a
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tioårsregeln. Enligt denna fysisk för tid, under vilken hanär en person
inte varit bosatt i Sverige, skattskyldig ñr vinst vid avyttring bl.a.av
aktier i svenska aktiebolag, han vid något tillfälle under de tioom
kalenderår föregått årdet då avyttringen skedde haft sittnärmastsom
egentliga bo och hemvist i Sverige eller stadigvarande vistats här. Det
förekommer denna regel helt eller delvis spel gnmdsättsatt attur av

avtal undvikande dubbelbeskattning inte innehållerett mot-om av en
svarande regel eller innehåller medregel begränsad räckvidd.en mer

Regeln i 27 § 4 andra stycket SIL sikte avyttringartamom. synes
till utländskt bolag och bör bakgrund Sverige iett mot att ettses av
sådant fall inte skulle kunna beskatta vinst vid avyttring ersättnings-en av
aktiema den väsentliga anknytningen till Sverige upphört vidom
avyttringstillfället. Iloårsregeln gäller nämligen inte aktier i utländska
bolag. Vidare avskattningsregeln i fjärde stycket inte tillämpligär när

upphörväsentlig anknytning till Sverige för redan tidigare utflyttaden
person.

iReglerna 27 § 4 andra och fjärde styckena SIL problema-ärmom.
tiska i förhållande till direktivet. Motsvarande regler i implementerings-
lagen emellertid kunna undvaras tioårsregeln i 6 § lsynes om mom. a
SIL kompletteras så reavinsten gnmd avyttringen andelarnaatt av av
i det förvärvade bolaget efter avräkning tidigare beskattat belopp kanav
beskattas i Sverige, de andelarna i det förvärvande bolagetmottagnaom

inom tioårsperioden. Utredningen har utarbetat förslag tillavyttras ett
ändring det nämnda med denna innebörd.momentetav

24§

iSom kommentaren till 22 § måste reglerna för internationellanämnts
andelsbyten omfatta fallet de bortbytta andelarna utgjortäven att
lagertillgångar i skattehänseende. frågaDet kan andelart.ex. vara om

utgjort substitut för fastigheter i byggnadsrörelse eller andelar isom en
rörelse Sådana tagitshandel med värdepapper. regler haren som avser

in i den aktuella paragrafen.
Det finns skäl skilja på två fall. första vederlags-Det är när ävenatt

andelarna erhållit karaktär lagertillgångar, det andra så inteär närav
skedde.

det första fallet skulle enkel kontinuitetsregel duga. det andraI Ien
fallet föredra.däremot lösning slag i 23 § Avär atten av samma som

Ävenenhetlighetsskäl har den lösningen valts för båda fallen. isenare
övrigt har reglerna i paragrafen utformats efter 23mönster av

särskild tagits i andra inte någonEn regel har in stycket, harsom
motsvarighet i 23 Enligt denna skall intäkt för det beskattningsårsom
då andelsbytet skedde belopp, de avyttradeett motsvarartas upp som

erhållitandelarnas värde i skattehänseende, vederlagsandelarna inteom
karaktär lagertillgång. Skälet för denna regel intäkten balanserarär attav

effekt värdet detden inkomstminskande uppkommer attsom genom av
ingående grundutgående lagret blir lägre värdet det lagretän avav

andelsbytet.
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kan möjligen förekomma skattemässigtDet andelar utgöratt som
behandlaslagertillgångar i löpande innehavbyggnadsrörelse, inte under

utredningenssådana i bokförings- och skattehänseerrde. Enligtsom
uppfattas så,uppfattning bör det skattemässiga läget i sådant fall attett

anskaffningsutgiften och neutraliseratrörelseidkaren dels dragit av
belopp lager-avdragseffekten detta ett ta somav genom upp samma

för dettillgång, dels fört beloppet vidare så det ingående värdeutgöratt
beskattningsår då andelsbytet skedde.

Bestämmelser skatteflyktmot

25 §

Paragrafen artikel led i direktivet. Enligt dennaansluter till 11 punkt 1 a
bestämmelse får medlemsstat helt eller delvis avstå från tillämpaatten

for fusionen,bestämmelserna i 2-4 kap., det finns grund att anta attom
verksamhetsöverlåtelsen eller andelsbytet har skatte-ñssionen,

undandragande skatteflykt huvudändamål eller sinaeller ettsom som av
huvudändamål. bestämmelsen den omständighetenVidare isägs att att
förfarandet inte genomförs giltiga affärsmässiga skäl, t.ex.av som
omstrukturering rationalisering verksamhetema i de bolageller av som

i förfarandet, grund för sådant antagande.deltar kan utgöra
skatteflykt årSverige har efter lagen 1980:865 upphävtsdet motatt

några bestämmelser skatteflykt. vanlig1992 inte allmänna Enmot
utformas med sådan precisionuppfattning skattelagstiftning börär att att

skatteflykt inte behövs.särskilda bestämmelser mot
baseras det EEG-direktiv.Vad gäller det aktuella lagprojektet ettnu

såledeslagförslaget givna på förhand.skattelättnader medges iDe ärsom
inte i sig lämnar för förfarandenDet kan uteslutas reglerna utrymmeatt

skatteflyktskaraktär. med hänsyn härtill denUtredningen attanserav
skatteflykt börmöjlighet direktivet erbjuder till bestämmelse motsom en

utnyttjas.
skatteflykt skulleskatteflyktslagen uppställde rekvisit förtre att anses

medföreligga: rättshandlingen skulle, eller tillsammans annanensam
i förfarande,den skattskyldige medverkat, ingårättshandling i vilken ett

skattskyldige, 2.icke oväsentlig skatteförmån for denmedförsom en
skälet förhuvudsakligaskattetörmånen skulle kunna ha utgjort detantas

förfarandet skulle stridaförfarandet taxering på grrmdvaloch en av
grrmder.lagstiftningensmot

följandeskatteflyktslagen till förebild kangäller fråganVad att taom
i den meningenallmänna reflexion Skatteflyktslagen allmängöras. attvar

inkomstbeskattningen. Medtillämplig bl.a. hela området förden övervar
försiktighet.utformade med Nuhärtill rekvisiten i lagenhänsyn storvar

förmånlig, lag medi for de skattskyldigadet frågaär ettattom en ny,
bestämdavilken i huvudsaktillämpningsområde, i reglerna äravgränsat

införa bestämmelsefusionsdirektivet,ñreskrifterm i motenav
rekvisiten i den be-skatteflykt. skillnad motiverarDema att nya
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stämmelsen utformas något mindre restriktivt rekvisiten iän
skatteflyktslagen. Mot bakgrund härav utredningen följandegör
bedömning.

Rekvisit lämpar sig med någon mindre justering ñr1 denäven nya
bestämmelsen. Motsvarande rekvisit i denna bör omstruk-att ettvara
tureringsförfarande, eller i förening med andra rättshandlingar,ensamt
medför i enlighet med det rekvisit 3 kvalificerad skatteförmånen nya
för den skattskyldige inte oväsentlig.ärsom

Även rekvisit 2 lämpar sig i princip mr den bestämmelsen. Inya
anslutning till artikel punkt led i direktivet bör dock11 l det krävas,a
inte det kan skatteförmånen utgjort det huvudsakliga skälet föratt antas
förfarandet, endast det kan förmånen utgjortutan att antas att ett
huvudskâl för förfarandet. Tröskeln för rekvisit 2 i den be-att nya
stämmelsen skall tillämpligt blir därmed något lägre motsvarandeänvara
tröskel i skatteflyktslagen.

Rekvisit i skatteflyktslagen3 enligt utredningens uppfattningvar
mindre lyckat redan i den lagen. ofta inte utifrånDet möjligtär att
förarbeten eller lagstiftningens allmänna uppbyggnad bilda sig en
uppfattning huruvida förfarande strider mrgnmdemaett motom
lagstiftningen eller inte. sådant förelågI läge inte skatteflykt enligtett

Ändåskatteflyktslagen. kan det vid fri bedömning stå klart men
förfarandet inte bör godtas.

I preambeln till fusionsdirektivet visserligen vissa uttalandengörs
rörande syftet med direktivet. Dessa tillför emellertid knappast någon
kunskap grunderna för direktivet de slutsatser dessautöverom om som

draskan redan från direktivets lydelse. Utredningens bedömning är att
det på principiellt plan problematiskt visstär avgöraett att ettom
förfarande, ñr vilket lättnad i beskattningen skall medges enligt
ordalydelsen i implementeringslagen, strider inteeller strider lagensmot
grunder. Utredningen kan därför inte förorda rekvisit baseras påett som
gnmdema för implementeringslagen. Utredningen föreslår i stället att ett
rekvisit i skatteflyktsbestämmelsen skall skatteförmånen ärattvara
otillbörlig. Detta medger allmän bedömning rekvisitän etten mer som
baseras lagens grunder.

liggerDet i sakens det inte ikan vilka fallnärmarenatur att anges en
skatteförmån bör otillbörlig. En ñrutsättning torde dock normaltanses

förmånen består definitiv befrielse från svensk skatt ochattvara av en
inte endast skatteuppskov. Om förfarandet framstår affärsmässigtett som
meningslöst, ocksåkan det ligga till hands syftetnära medatt anta att
förfarandet erhålla otillbörlig skatteförmån. Medför inteattvar en
förfarandet den totala skattebelastningen för minskar, tordeatt parterna
dock normalt affärsmässiga skäl kunna förutsättas. Vidare torde i
allmänhet betydelse böra tillmätas varaktigheten den strukturstor av som
skapas förfarandet. Om vid andelsbyte det förvärvandet.ex. ettgenom
bolaget andelarna i det förvärvade bolaget kunnaavyttrar utan attsenare
lämna plausibel affärsmässig förklaring för det samlade förfarandet,en

finnaskan det anledning ifrågasätta skattelättnad skall förmedgesatt om
andelsbytet. stycket utformatsFörsta har på grundval det anförda.av



SOU 1994: 100 Författningskommentar 73

Föreligger förutsättningar för tillämpa skatteflyktsklausulen vidatt ett
andelsbyte, kan i stället 27 § 4 SIL bli tillämplig.mom.

Fråga tillämpning skatteflyktslagen prövades i första instansom av av
länsrätten efter framställning skattemyndighet eller Riksskatteverket.av
Sedan tillkomsten skatteflyktslagen har taxeringsorganisationenav
reformerats i grundläggande hänseenden.

Frågan första instans vid prövning enligt skatteflyktsbestämmelsenom
i lagförslaget bör lämpligen vidare l särskild ordning.övervägas Enligt
det upprättade lagförslaget dock Skattemyndigheten första instans.utgör

Ibland kan det först efter flera år uppkomma fråga tillämpaattom
skatteflyktsbestämmelsen. Det kan inte uteslutas de reglernat.ex. att nya
medför möjligheter till skatteflykt, kommer till myndigheternassom
kännedom först efter längre tid. förutsättningEn för taxerings-att etten
beslut skall kunna till den skattskyldiges nackdel efteromprövas utgången

året efter taxeringsåret i allmänhetär den skattskyldige lämnatatt attav
oriktig uppgift eller underlåtit lämna föreskriven uppgift 4 kap.att en
taxeringslagen, 1990:324. Det emellertid inte givetär denatt
skattskyldige behöver ha varit försumlig i sådant hänseende förett att
skatteflykt skall föreligga.

Med hänsyn till anfördadet utredningen vid tillämpningattanser av
skatteflyktsbestämmelsen omprövning till den skattskyldiges nackdel skall
kunna ske inom omprövningstiden fem är, oberoende denav om
skattskyldige lämnat oriktig uppgift eller underlåtit lämna uppgift. Enatt
bestämmelse med denna innebörd har tagits in i andra stycket. En
motsvarande bestämmelse avseende överklagande Riksskatteverketav
har tagits in i tredje stycket jfr 6 kap. taxeringslagen. Utredningens
allmänna emellertidinställning undantag frånär det nämnda kravet påatt
oriktig uppgift inte bör starka skäl.göras Utredningen rekom-utan
menderar därför de föreslagna undantagen tillräckligomprövas näratt
erfarenhet vunnits tillämpningen implementeringslagen.av av

Här kan vidare bestämmelserna anstånd med betalning skatt iom av
49 § uppbördslagen 1953:272 fårEnligt skattemyn-1noteras. mom.
digheten medge anständ med betalning skatt bl.a. denav om
skattskyldige begärt omprövning taxeringsbeslut eller sådantett ettav
beslut överklagats och utgången i ärendet oviss. Det kanär antas att
anständ i allmänhet kommer medges enligt bestämmelsedenna näratt
skattemyndigheten funnit skatteflyktsbestämmelsen tillämplig påäratt ett
förfarande.

Övergångsbestämmelser

Utifrån antagande Sverige inträder medlem i EUEG denett attom som
l januari 1995 har i första föreskrivitsstycket implementeringslagenatt
träder i kraft dag och tillämpas i fråga förfarandensamma om som
genomförs efter ikraftträdandet.

Enligt lagen återtöring skatteutjämningsreserv återförs avdragom av
ñr avsättning till skatteutjämningsreserv tvångsvis enligt visst schema.ett
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års taxeringåterförts i sin helhet vid 1999avdrag skall haEtt senast
års taxering. Endå, vid 2000eller, företaget inte taxeratsom

behandlas motsvarandeskatteutjåmningsreserv bör sätt som en
implementeringslagen.tillämpningen Enperiodiseringfond vid av

tagits in i andra stycket.denna innebörd harbestämmelse av
äldrefonder e.d. enligtMotsvarande gäller beträffande delen

beskatming. Utredningen har inteinte återförts tilllagstiftning ännusom
lagförslaget.föranleds detta iutfört de bestämmelser som av

1928:370Kommunalskattelagen3.2

Anvisningar

till §22

punkt 1

uttagsbeskattning,stycke tagits in bestämmelsersjätte harI ett nytt om
be-bestämmelserna i fjärde stycket. Dekompletterar nyasom

situationer dåavsnitt nio olikastämmelserna motiveras i 2. Där anges
omfattasvilka i fall inte otvetydigtuttagsbeskattning bör ske, vart av

medi stycket korresponderarordalydelsen i fjärde stycket. Punkterna
situationer enligt följande.dessa

Punkt Situation
1,8l
2,92

3 3,4,7
5,64

2tillämpligheten sjätte stycket punkternasjunde stycket begränsasI av
knutitstill del tillgångarnaUttagsbeskattning skall inte ske denoch

fortfarandeSverige. fall kan Sverigefast driftställe i I dessatill ett
vinst vid avyttring dem.avkastning tillgångarna ochbeskatta avenav

endastavseende falletmodifieras vidare punkt 3styckeI att ensamma
beskattning påfrånfrån förvårvskälla undantasdel inkomsten enav

näringsidkare,svenskfall för handengrund avtal. Detta är somom enav
frånoch inkomstverksamhet i flerai Sverige, bedriverbeskattas stater

beskattningundantas frånfast driftställe i att ett nyttstatett genomen
dubbelbeskattning ingås.avtal undvikande avom
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3.3 Lagen 1947:576 statlig inkomstskattom

2§3mom.

Villkoren i första stycket för koncembidrag skall få verkan vidatt ett
beskattningen har kompletterats med villkor,ett nytt att mottagarenom
inte enligt avtal undvikande dubbelbeskattning skall haom av anses

Ändringenhemvist i främmande motiveras i avsnitt 2.stat.en

6§1mom.

förstaI stycket finns bestämmelse innebär fysiska en attsom en person
förtid under vilken han inte bosatt iär Sverige skattskyldigär för vinst
vid avyttring bl.a. aktier i svenska bolag, han vid något tillfälleav om
under de tio kalenderår, föregåttnärmast det år då avyttringensom
skedde, haft sitt egentliga bo och hemvist här eller stadigvarande vistats
här.

Enligt 23 § implementeringslagen skall det belopp inte beskattassom
vid taxeringen för det beskattningsår, då internationellt andelsbyteett
sker, i stället beskattas vid taxeringen för det beskattningsår, då de

andelarna i det förvärvande bolagetmottagna eller överlåtsavyttras
benetikt fång.ettgenom

I tredje stycket har tagits in bestämmelseett nytt medfören attsom
skattskyldighet föreligger i fråga detta belopp för inteom personer som

bosattaär i Sverige, överlåtelsen de andelarna sker inommottagnaom av
den tioårsperiod i första stycket Vid avfattningen harsom anges a.
hänsyn tagitsäven till fall i 23 § tredje stycketsom avses
implementeringslagen successiva internationella omstruktureringar. Jfr
kommentaren till 23 § implementeringslagen.

7§8mom.

I första-sjätte styckena finns bestämmelser frikallar svensktettsom
företag från skattskyldighet för utdelning andel i utländsk juridisk

andelen kapitalplaceringsinnehavär eller närings-ettperson, om ett
betingat innehav.

Ett andelsinnehav näringsbetingat antingen detanses vara om samman-
lagda röstetalet för företagets andelar i den utländska juridiska personen

minst %25 röstetalet för alla andelarnamotsvarar eller innehavetav av
andelarna betingas verksamhet bedrivs företaget ellerav ettsom av
företag närståendeär till detta. Andelar omsättnings-utgörsom som
tillgångar kan inte näringsbetingade. Ett innehavvara ettanses vara
kapitalplaceringsinnehav andelarna varken näringsbetingadeär ellerom
omsättningstillgångar.

För utdelning på näringsbetingat innehavatt skall skattebefrizadett vara
fordras den inkomstbeskattning den utländska juridiskaatt som personen

underkastadär jämförlig med den inkomstbeskattningär skulle lhasom
skett enligt SIL, inkomsten hade förvärvats svenskt företag.ettom av
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uppfyllt i frågaskall jämförlighetskravetpresumtionsregelEnligt ansesen
vilket ingått avtali land med Sverigejuridiska ettett ompersonerom

endastdubbelbeskattning. Presumtionen gäller dockundvikande omav
avtalsland ochfrån verksamhet i Sverige ellerintäkter härrörpersonens
land eller denormal inkomstskatt i detunderkastadverksamheten är
obetydlig delintäkter endast tillbedrivs. Omländer där den personens

från skattemässigt gynnadi andra länder ellerfrån verksamhethärrör
beskattning.också underkastad jämförligskall denverksamhet, anses

utländskavräkningbestämmelse i lagenbilden hörTill även om aven
vissbeskattningi lagen 1994:776bestämmelsernaskatt och avom

vidareutdelning.
företag,förstnämnda lagen hartredje stycket denEnligt §l ett som

aktier underkastatspå näringsbetingadeutdelninginte kan visa att
schablon-skatteavräkning medbeskattning, erhållajämförlig rätt ettatt

bruttobelopp kontantbelopp% utdelningensmotsvarande 10belopp av
erlagt källskatt.jämte

innebärvidareutdelningbeskattning vissi lagenBestämmelserna avom
förfrån skattepliktallmänna undantagenaktuellt följande. Desåvitt ärnu

Med vidareutdelningvidareutdelning.utdelning gäller inte avses
utdelning företagetmedutdelande företaget betalatutdelning det somsom

ioch inte beskattatsjuridiskandel i utländskerhållit somperson
investmentforetagbl.a.Utdelning lämnasföretaget.Sverige hos avsom

regleringen detinteVidare gällerinte regleringen.omfattas omav
vidareutdelningföretag delarbeloppsammanlagda ut ettett somsom

lämnade utdelningen.%understiger hela denräkenskapsår 5 av
skatteplikt hosdock undantagen frånVidareutdelning är mottagaren om

utdelande företaget erhållit ochutdelning, detbetalats med sådanden som
bestämmelsernagrundhos företaget påinte beskattats omavsom

Detsamma gäller8 SIL.näringsbetingat innehav i 7 § om enmom.
grund avtalbestämmelser inte skettenligt dessaprövning ett omav

utdelningen inte skulle hadubbelbeskattning,undvikande omav
framgårsådan prövning Somhos företaget hade skett.beskattats om en

bestämmelserna i SIL kravföregående innefattar 7 §i det 8 ettmom.
beskattning. krav skall uppfylltjämförlig Detta även omanses vara

dettabeskattning inte skett hos det utdelande företaget,jämförlig om
juridiskindirekt erhållit utdelningen frånföretag direkt eller en--

jämförlig beskattning.underkastadärperson som
artikelmoder-dotterbolagsdirektivet enligt 3tillämpning skallVid av

hem-moderbolag åtminstone bolagpunkt varje ärl somansessom
inneharomfattas ochi medlemsstat och direktivetmahörande av somen

% kapitalet bolag imotsvarande minst 25 iandelar ett en annanav
medlemsstat.

bilateralfår medlemsstaternaEnligt artikel 3 punkt 2 genom en
% kapitaletvillkoret innehav minst 25överenskommelse ersätta avom av
andelandelar med minstvillkor innehavmed procentett sammaavom

vidare intehar medlemsstaternaEnligt punkt rättrösterna. attsammaav
andelar innehas kortarefråga utdelningtillämpa direktivet i somom

tid två år.än
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följande. utdelning frånEnligt artikel gäller Erhåller moderbolag4 ett
skall medlemsstat, i vilkendotterbolag i medlemsstat, denett annanen

hemmahörande, antingen avstå från beskatta sådanmoderbolaget är att
frånutdelning eller, med viss begränsning, medge moderbolagetatten

utdelningen får dra den del bolagsskatten hos dotter-skatten av av
på vinsterna, och i förekommande fallbolaget, belöper de utdelandesom

Utdelning i samband med dotterbolagetkällskatt utdelningen. att
omfattas inte föreskrifterna.likvideras av

ñreskrifter i direktivet har i sjunde styckeanslutning till dessaI ett nytt
i tagits in bestämmelse innehav aktier§ 8 SIL7 att ettmom. en om av

främmande skalleller i bolag i medlemsstatandelar ett en anses vara
förutsättningarna enligt tredje stycket inäringsbetingat även om-

andelarför handen företaget innehar aktier ellerinte ärmomentet om-
% ii minst andelskapitalet detta.bolaget motsvarande 25 av

innebörd ordetBestämmelsen gäller för företag med den av som anges
således för svenskt aktiebolag, svenski femte stycket. gällerDen

ömsesidigt skadeñr-förening, svensk Sparbank, svensktekonomisk
värdepappersfond. aktiebolag i SILsäkringsforetag och svensk Ordet

försäkringsaktiebolag. hade varitomfattar bankaktiebolag och Detäven
bestämmelsen till utdelningtillåtet enligt direktivet begränsa denatt nya

bankaktiebolag eller försäkringsaktie-aktiebolag,tas emot ettsom av
för Utredningenbolag. Utredningen har emellertid inte funnit skäl detta.

i fråga utdelninghar inte heller det motiverat undantaggöraattansett om
tvåpå andelar innehas kortare tid år.änsom

förUtdelning i samband med likvidation beskattas enligt reglerna
framgått kräver inte direktivet någon lättnad ñr utdelningreavinst Som

i samband likvidation, och utredningen föreslår inte heller någonmed
sådan.

får begränsad betydelse. aktualiserasDen bestämmelsen Den omnya
andelar på vilka utdelning erhålls lagertillgångar eller detde utgör om

fallbolag erhållit utdelningen i något innehar andelar i det bolagsom
% andelskapitaletlämnat utdelningen minst 25motsvararsom som av

ine minst andel rösterna.men samma av
fall det visas det utländska bolaget underkastatFör intecet äratt att

inkomstbeskattning jämförlig med svensk bolagsbeskattningären som -
i %praktiken beskattning efter minst 15 på underlag beräknat enligtett
svenska regler beskattas utdelningsinkomsten. Enligt direktivet krävs-
i sådant fall bolagsskatt hos dotterbolaget, belöper deett att som

får från utdelningen.utdelade vinsterna, räknas skatten Schablonenav
på avräkning utländsk skatt något för låg för10 i lagen är attom av
full avräkning skall ske, skatten hos dotterbolaget eftertas ut sats,om en
beräknad på underlag enligt svenska regler, endast någotett som

% %.understger Schablonen bör därför höjas till 13 Med hänsyn till15
.

dema skiljer sig relativt lite från % bör den gälla10att procentsats
generellt. ändring denna innebörd har gjorts i tredje stycketEn 1 §av
lagen avräkning utländsk skatt.on av

Vidaeutdelning utdelning på aktier skall näringsbetingadeav som anses
på bestämmelserna i integrind de 7 § 8 SIL ochav nya mom. som
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för underliggande jämförlig beskattning bör i likhet vadutsatts som-
igäller fråga aktier näringsbetingade enligt den gällandeärom som

definitionen beskattas enligt lagen viss vidareutdelning. denRedanom-
gällande lydelsen denna lag medför så kommer ske.att attav

åttonde stycketI bestäms innebörden begreppet bolag iav en
främmande medlemsstat hänvisning till artikel 2 i moder-genom en
dotterbolagsdirektivet.

artikel punkt 2 finns föreskriftI 4 varje medlemsstat skall haatten om
föreskriva kostnader hänför sig till innehaveträtt andelarnaatt att som av

i dotterbolaget inte får dras från moderbolagets beskattningsbaraav
intäkter. allmänna följerAv regler avdrag inte för kostnadermedgesatt

hänför sig till intäkter för vilka skattskyldighet inte föreligger.som
Någon motsvarande bestämmelse i SlL behövs därför inte.

Föreskriften i artikel 4 punkt 2 omfattar förluster beror påäven som
utdelningen dotterbolagets vinster any losses resulting from theav
distribution of the profits of subsidiary.the Innebörden såvittär
utredningen förståkan medlemsstaterna får föreskriva förluster påatt att

moderbolags andelar i dotterbolag, beror på utdelningett ett som av
behållna vinstmedel i detta, inte får dras Frågor rörande bl.a.av.
förluster på till följdaktier skattefri utdelning behandlasav av en
utredare tillsatts inom finansdepartementet. Den aktualiseradesom nu
frågan har samband med frågorna inära det arbetet och bör bedömasett
i ljuset resultatet detta. Härvid bör uppmärksammas falletäven attav av
andelarna i dotterbolaget lagertillgångar. Utredningen såledesutgör tar
inte ställning till någon särskild motsvarighet till den aktuellaom
föreskriften i direktivet ibör in SIL.tas

3.4 Kupongskattelagen 1970:624

4 §

Enligt paragrafen föreligger skattskyldighet för utdelningsberättigad
utländsk juridisk I artikel 5 punkt i moder-dotterbolags-1person.
direktivet föreskrivs utdelning från dotterbolag till dess moderbolagatt ett
skall, åtminstone moderbolaget innehar andelar motsvarande minstom

% kapitalet25 i dotterbolaget, undantagen från källskatt. I ettav vara
femte stycke har tagits in bestämmelse i överensstämmelse mednytt en

föreskriften i direktivet.
fårDen bestämmelsen med hänsyn till gällande avtal und-nya om

vikande dubbelbeskattning relativt begränsad betydelse. Källskatt fårav
enligt avtalen med Belgien, Irland och Luxemburg efter %5 ochtas ut,

enligt avtalen med Italien och Spanien efter %. Något10 avtal med
Portugal finns inte. Enligt avtalen med övriga medlemsstater får någon
källskatt inte tas ut.
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3.5 Lagen 1986:468 avräkning utländsk skattom av

1 §

ÄndringenI tredje stycket har schablontalet %10 ändrats %.till 13
motiveras i kommentaren till 7 § 8 SIL.mom.

3.6 Lagen 1990:325 självdeklaration och kontroll-om
uppgifter

2kap. 17§

Paragrafen fåtthar fjärde stycke, reglerar detett nytt som
uppgiftslämnande behövs for skattemyndighetema skall kunnaattsom
fastställa de belopp i 23 sjätte§ stycket implementeringslagensom avses
och motsvarande belopp för lagerandelar 24 § fjärde stycket. Det gäller
reavinst intäkt skall beskattas först vederlagsandelamanärresp. som

anskaffningsvärdet för vederlagsandelarna.avyttras samt

3.7 Lagen 1990:663 ersättningsfonderom

9 §

I första stycket föreskrivs ersättningsfond skall återföras tillatt en
beskattning i olika situationer. Enligt led 2 skall återföring ske helaom
eller huvudsakliga delen förvärvskällan under beskattningsáret harav
överlåtits eller verksamheten har upphört och fonden inte har övertagits
enligt sjätte stycket. I sjunde led föreskrivs återföringett nytt att även
skall ske skattskyldighet för inkomst förvärvskällan har upphörtom av
eller sådan inkomst skall undantas från beskattning grund avtalom av

undvikande dubbelbeskattning. Om vissa inkomsterendastom av
undantas från beskattning skall återföring inte ske. Bestämmelsen
motiveras i avsnitt 2.

3.8 Lagen 1993:1538 periodiseringsfonderom

§5

I paragrafen föreskrivs periodiseringsfond skall återföras tillatt en
beskattning i olika situationer. Enligt led 1 skall áterföring ske denom
skattskyldige eller, i fråga handelsbolag, detta har upphört bedrivaattom
näringsverksamhet. En ändring redaktionell har gjortsnärmast naturav
i detta led. Enligt sjätte led skall återföring ske skatt-ävenett nytt om
skyldighet för inkomst törvärvskällan har upphört eller sådanav om



SOU 1994: 10080 Författningskorrunentar

från beskattning på grund avtal undvikandeinkomst skall undantas av om
dubbelbeskattning. vissa inkomster från beskatt-Om endast undantasav

ning skall återföring inte ske. Bestämmelsen motiveras i avsnitt 2.

återföring3.9 1993: 1540Lagen om av
skatteutjärmringsreserv

11§

återföras tillI första stycket föreskrivs skatteutjämningsreserv skallatt en
beskattning situationer. Enligt led skall återtöring ske deni olika I om
skattskyldige eller, i fråga handelsbolag, detta har upphört bedrivaattom

till skallnäringsverksamhet. Enligt tillägg denna bestämmelseett
förvärvskållanåterföring ske skattskyldighet för inkomst haräven om av

sådan inkomst skall från beskattningupphört eller helt undantasom
undvikande dubbelbeskattning. endast vissagrund avtal Omav om av

inkomster från beskattning skall återföring inte ske. Be-undantas
stämmelsen motiveras i avsnitt

beträffande fonder äldreMotsvarande bör gälla del e.d. enligten
Utredningen intelagstiftning inte återförts till beskattning. harännusom

utfört de bestämmelser föranleds detta i lagförslag.som av
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Särskilt yttrande

Särskilt yttrande Brita Munck-Persson.expertenav

Utredningen föreslår i implementeringslagen skatteflyktsbestämmelsenatt
skall tillämpas skattemyndighet. Detta lösning inteär ärav somen
tillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt. omständighetenDen att
prövning regelns tillämpning sannolikt regelmässigt kommer skeattav
i skattenämnden förändrar inget härvidlag.

Skattenämnden del skattemyndigheten och bådeär utgören av
dömande instans och i och skepnad. har i praktikenDetpart en samma
visat sig kombinationdenna befogenheter olämplig ochäratt av
förhållandet borde enligt min mening förändras jfr Rättssäker-snarast
hetskommitténs betänkande 1993:62 223.SOU En diskussions. av

fråga utanfördenna ligger dock för detta betänkande kommerramen men
förhoppningsvis inom för det fortsatta arbetet inomatt tas upp ramen
Rättssäkerhetskommittén.

Enligt skatteflykt frågalagen 1980:865 gällde tillämpningmot att om
lagen länsrätten efter framställningprövades skattemyndighetav av av

eller Riksskatteverket. I förarbetena till lagen Ds B 1978:6 behandlades
instansordningen. På anfördes bl.a. följande.104s.

givetvis i och för sig värdefullt skatteflyktsklausulenDet omvore
kimde tillämpas på övriga skatteregler. många fallsätt Isomsamma
torde också taxeringsnämndema väl skickade bedöma ochattvara

ståradministrera dessa skatteflyktsfrägor. samtidigtDet klart detatt
föredrai andra fall från olika synpunkter frågorär däratt att

föremåltillämpning klausulen aktualiseras blir för domstols-av en
mässig prövning så tidigt möjligt.stadium Iett som - - -
enlighet med det sagda föreslås tillämpningalltså frågorattnu om av
skatteflyktsklausulen inte skall taxeringsnämnd.prövas av

gäller iDetta lika hög grad fortfarande. tillämp-Därtill kommer att
ningen fusionsdinektivet kommer innefatta ställning måsteatt att tasav
till rad mycket kvalificerade frågor, många internationell karaktär.en av

finns därför,Det beträffande tillämpningen föreslagna§ i den25av
lagen, anledning lägga förstaän större prövningen länsrättatt som
instans.

Ytterligare förskäl detta efter skattemyndighetomprövningärett att av
Ävenblir den skatt, skall påföras på grund debiterad.beslutet,som av

anstånd kan komma beviljas den skattskyldige överklagarattom om
beslutet, innebär debiteringen ofta påtaglig nackdel ibland till ochen -
med skada for den skattskyldige. Skattebeloppet kan be-vara av-
tydande storlek. God redovisningssed torde kräva debiterad skattatt en
skuldförs, skattebeloppmedan kan uppkomma på grundett som av

4 [4-0973
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pågående endast torde behöva skuldföras den skattskyldigeprocess om
bedömer det finns risk för skatten kan komma påföras. Detatt att att
förhållandet den debiterade skatten måste skuldñras kan ha negativaatt
konsekvenser för företag frågai nyckeltal, ratingett etc.om

Sammanfattningsvis jag därför prövning tillämpningattanser av av
25 § skall iske länsrätt första instans.som
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Bilaga 1

1990Council Directive of 23 July
the of taxation applicable divisions,systemon tocommon mergers,

transfers of and exchanges of shares concerning companies ofassets
different Member States

90434EEC

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard the Treaty establishing the European Economicto
Community, and in particular Article 100 thereof,

m.Having regard the proposal of the Commissionto
Having regard the opinion of the European Parliamentto

committeew,Having regard the opinion of the Economic and Socialto
Whereas division, transfers of and exchanges of sharesassetsmergers,

concerning companies of different Member States be inmay necessary
order within the Community conditions analogousto those ofcreate to

internal market and in order thus the establishment andtoan ensure
effective frmctioning of the market; whereas such operationscommon
ought be hampered restrictions, disadvantages distortionsnot to or
arising in particular from the provisions of the Member States;tax
whereas that end introduce with suchto tonecessary respect to
operations rules which neutral from the point of view oftax are
competition, in order allow enterprises adapt the requirementsto oftoto
the market, increase their productivity and improve theirtocommon to
competitive strength the international level;at

Whereas provisions disadvantage such comparisonoperations, intax
with those concerning companies of the Member State; whereassame

such disadvantages;tonecessary remove
Whereas possible attain this objective extension thenot to atan

Community level of the presently in force in the Member States,systems
since differences between these tend distortions;producesystems to
whereas only able provide satisfactorytax system toa common a
solution in this respect;

Whereas the ought avoid impositionthe oftax system to taxcommon
in connection with divisions, transfers of exchangesassetsmergers, or
of shares, while the time safeguarding the financial interests ofat same
the State of the transferring acquiredor company;

Whereas in of divisions transfers of suchrespect assets,mergers, or
operations normally result either in the transformation of the transferring

into establishment of the receiving thepermanentcompany a company
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in the becoming connected with permanentassets assetsor a
ofestablishment the latter company;

of deferral of taxation of capital gainsWhereas the the thesystem
relating transferred until their actual disposal, appliedtheto assets to

of transferred that establishment,such those assets to permanentas are
permits exemption from taxation of the corresponding capital gains,

ofensuring their taxation the State thewhile the time ultimateat same
transferring the date of their disposal;atcompany

define regime applicableWhereas also the toto taxnecessary
transferringcertain provisions, losses of the and tocompanyreserves or
of the companies hassolve the problems occurring wheretax twoone a

ofholding in the capital the other;
shareholders of the transferringWhereas the allotment theto company

itselfreceiving acquiring would inof securities of the notcompanyor
of shareholders;give rise taxation in the hands suchto any

possibility ofallow Member States theWhereas tonecessary
transfer ofthis Directive where the division,refusing applyto merger,

objective evasionexchange of shares operation has its taxassets orasor
participates in thein whetherawoidance results notor a company, or

conditions required for theoperation, longer fulñlling theno
inrepresentation of employees company organs,

DIRECPIVE;HAS ADOPTED THIS

TITLE l

General provisions

Article 1

this Directive divisions,Member State shall applyEach to mergers,
fromtransfers of and exchanges of shares in which companies twoassets

involved.Member Statesmore areor

Article 2

the of this Directive:For purposes
shall operation whereby:a merger mean an

companies, being dissolved without going intoonone or more-
transfer all their and liabilities anotherliquidation, assets to

for issue their shareholders ofin exchange theexisting tocompany
of that and,securities representing the capital other company,

% of the nominalcash exceeding 10applicable, payment nota
nominal of the acoountingin absence of value,value, the paror, a

securities,of thosevalue
being dissolved without going intocompanies,two onor more-

transfer all their and l bilities thatliquidation, assets to a company
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form, in shareholders ofthey exchange for the issue theirto
securities representing the capital and,of that company,new
applicable, cash of the nominalexceeding 10 %payment nota

accountingvalue, in the absence of nominal value, of theor para
ofvalue those securities;

liquidation,being dissolved without going intoa company, on-
transfers all its and liabilities holding all thetheassets to company
securities representing its capital;

beingb division shall operation wherebymean company, onan a
dissolved without going into liquidation, transfers all its andassets
liabilities existing in exchange forcompanies,to two or more or new

issue its of repnesentingthe shareholders Securities thetoratapro
capital of the companies receiving the and liabilities, and,assets

% nominalapplicable, cash exceeding 10 of the valuepayment nota
ofin the absence of nominal value, of the accounting valueparor, a

those securities;
transfer of shall operation wherebyc assets mean an a company

oftransfers without being dissolved all branches itsor one or more
foractivity another in exchange the transfer of securitiesto company

representing of receiving the transfer;the capital the company
operationd exchange of shares shall wherebymean an a company

of anotheracquires holding in the capital such thatcompanya
inobtains majority of the voting rights that in exchangecompanya

of the Iatter infor the issue the shareholders exchangeto company,
for their securities, of Securities representing the capital of the

cashformer and, applicable, exceedingpayment notcompany, a
of% in the absence nominal value, of10 of the nominal value aor,

inof securities issuedthe accounting value the exchange;par
thetransferring shall transferring itscompanye mean company

transferring all ofand liabilities branchesassets or one or moreor
its activity;
receiving receiving thet company shall the assetsmean company

liabilities activity of theand all branches of theor or one or more
transferring company;
acquired shall which holdingg company the in amean company

of securities;acquired by another by of exchangecompany means an
acquiring which acquiresh company shall the amean company
holding by of exchange of securities;means an

liabilities ofi branch of activity shall all andthe assets amean
of viewdivision of which from organizational pointcompanya an

entity capable ofconstitute independent business, that toan say an
functioning by its own means.

Article 3

of Directive, from Member StateFor the this company apurposes
which:shall mean any company
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takes of the forms listed in the Annex hereto;a one
of considered beb according the laws Member Stateto tax toa

ofresident in that State for and, under thetax terms apurposes
double taxation concluded with third State, notagreement a

for outside the Community;considered be residentto tax purposes
without thesubject of the followingc to taxes,moreover, one

possibility of option of being exempt:an or
inimpöt des sociétésvennootschapsbelasting Belgium,-

selskabsskat in Denmark,-
Republic ofKörperschaftsteuer in the Federal Germany,-

nomikon kerdoskopiokou charalcteraPhoros eisodematos prosopon-
in Greece,
impuesto sobre sociedades in Spain,-
impöt les sociétés in France,sur-
corporation in Ireland,tax-

giuridiche in Italy,imposta sul reddito delle personé-
impöt des collectivités in Luxembourg,sur revenu-
vennootschapsbelasting in the Netherlands,-
imposto sobre rendimento das colectivas in Portugal,pessoaso-
Corporation in the United Kingdom,tax-

which be substituted for of the aboveotherto taxor any may any
taxes.

TITLE

ofRules applicable divisions and exchanges sharesto mergers,

Article 4

taxation of capitaldivision shall give riseA tonot anymerger or
difference real ofgains calculated reference the between the valuesto

forthe and liablities transferred and their values Theassets tax purposes.
following expressions have the meanings assigned them:shall to

for the the basis of which gainvalue valuetax any orpurposes: on-
for of theloss would have been computed the taxpurposes upon

income, profits capital gains of the transferring suchor company
liabilities been sold time of thehad theatassets merger oror

ofdivision but independently
and liabilities of thetransferred and liabilities: those assetsassets-

which, in of thetransferring merger orcompany consequence
establishment ofdivision, effectively connected with permanentare a

of transferringin the Member State thethe receiving company
profits intoin generating the losses takenand play part orcompany a

for taxaccount purposes.
of paragraphshall make the application lThe Member States

computingthe receiving companysconditional any newupon
of and liabilitiesgains losses in thedepreciation and respect assetsorany
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transferred according the rules that would have applied theto to
transferring companies the division hadcompany or notmerger or
taken place.
3. Where, under the laws of the Member State of the transferring

the receiving entitled have depreciationtocompany, company any new
gains losses in of the and liabilities transfernedrespect assetsor any or

computed basis different from that in paragraphset outon a
paragraph shall1 apply the and liabilities in ofnot to assets respect
which that option exercised.

Article 5

The Member States shall take the that,tonecessary measures ensure
where provisions properly constituted the transferringor reserves

partly wholly from and derived fromexempt taxcompany notare or are
establishments abroad, such provisions bepermanent or reserves may

carried with the exemption, thetax permanentover, same
establishments of the receiving which situated in thecompany are
Member State of the transferring the receivingcompany, company
thereby assuming the rights and obligations of the transferring company.

Article 6

T0 the that, the operations referred in Article effectedlextent to were
between companies from the Member State of the transferring company,
the Member State would apply provisions allowing the receiving

take the losses of the transferring which hadtocompany over company
been exhausted for shall extend thosenot provisionsyet tax purposes,

the take-over of such losses the receivingto companyscover
establishments situated within its territory.permanent

Article 7

Where the receiving has holding in the capital of thecompany a
transferring gains accruing the receivingtocompany, any company on
the cancellation of its holding shall be liable taxation.not to any

The Member States derogate from paragraph l where themay
receiving companys holding in the capital of the transferring company
does exceed %.25not

Article 8

On division exchange of shares, the allotment ofa merger, or
securities representing the capital of the receiving acquiringor company

shareholder of the transferring acquired into exchange fora or company
securities representing the capital of the latter shall ofnot,company
itself, give rise taxation of the income, protits capital gains ofto any or
that shareholder.
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of paragraph 1the applicationState shall makeThe Member
securitiestheattributingshareholdersconditional the tonotupon

exchangedthe securitieshigher thanforreceived value tax purposesa
exchange.divisionbefore thehad immediately merger, or

Member Statestheof paragraph shallapplication lThe preventnot
of Securitiestransferof the subsequentgain arisingfrom taxing the out

ofof the transfergain arisingthereceived in the outsame way as
acquistion.existing before thesecurities

thevalue for purposesthe expressionthis paragraphIn tax means
forcomputed thegain loss would bebasis of whichtheamount any oron

gains of shareholderprofrts capitalincome,of thetax aoruponpurposes
of the company.

resident,in which heof the Member Stateunder the law3. Where,
infrom thatdifferentforshareholder outsettreatmentopt taxmaya
ofsecurities inapply theparagraph shallparagraph 1 respectnot to

option exercised.which such an
from takingMember StateshallParagraphs 2 and 34. not prevent a

bethatshareholders cashtaxinginto when paymentaccount mayany
divison exchange.themade merger, oron

TITLE III

transfers ofRules applicable assetsto

Article 9

ofshall apply transfersof Articles and 6The provisions 5 assets.to

TITLE IV

establishmentof transfer ofSpecial the permanentacase

Article 10

transfer oftransferred in divisionWhere the assets aa merger, a or
transferringestablishment of theinclude permanentassets companya

transferringthan that of thein Member State otherwhich situated a
right thatshallthe latter State permanentto taxanyrenouncecompany,

of the transferringthe Stateestablishment. However, company may
ofsuch losses theproñts of thatreinstate in the taxable company

off against thepreviously have beenestablishment setpermanent mayas
which have beenin that State andprofits of thetaxable notcompany

situatedestablishmentin which therecovered. The State permanent
provisions of thisshall thereceiving applythe State of theand company

of theformer the Statetransfer the StateDirective suchto wereasa
transferring company.
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2. By of derogation from paragraph where the Member State ofway
the transferring applies of taxing world-wide proñts,systemcompany a
that Member State shall have the right proñts capital gainsto tax any or
of the establishment resulting from the divisionpermanent merger, or
transfer of condition that gives relief for the that, but forassets, taxon
the provisions of this Directive, would have been charged thoseon
pnofits capital gains in the Member State in which that permanentor
establishment situated, in the inand the amountsame way same as
would have done that had actually been charged and paid.tax

TITLE V

Final provisions

Article II

A Member State refuse apply withdraw the benefit of alltomay or
of the provisions of Titles II, Ill and IV where thatpartor any appears

the division, transfer of exchange of shares:assetsmerger, or
a has its principal objective of its principal objectives taxas or as one

evasion avoidance; the fact that of the operations referredtaxor one
in Article 1 carried for valid commercialto suchnot out reasons
the restructtrring rationalintion of the activities of theas or

companies participating in the operation constitute presumptionmay a
that the operation has evasion avoidance its principaltax taxor as
objective of its principal objectives;or as one

b results in whether participating in the operationa not,company, or
longer fulñlling the conditions for the representation ofno necessary

employees according the whichto arrangementson company Organs
in force prior that operation.towere

Paragraph bl shall apply long and the thatto extentas as no
Community law provisions containing equivalent rules representationon
of employees applicable the companiestoon company organs are
covered this Directive.

Article 12

Member States shall bring into force the laws, regulations and
administrative provisions comply with this Directiveto notnecessary
later than l January 1992 and shall forthwith inform the Commission
thereof.
2. ofBy derogation from paragraph the Portuguese Republicway

delay the application of the provisions concerning transfers ofmay assets
and exchanges of shares until January1 1993.

Member States shall communicate the Commission the of theto texts
main provisions of national law which they adopt in the field covered by
this Directive.
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13Anicle

Member States.This Directive addressed theto

23 July 1990.Brussels,Done at

the CouncilFor
PresidentThe

G. CARLI
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ANNEX
List of companies referred in Article 3 ato

a companies under Belgian law known Société anonyimenaam-as
loze vennootschap, société commandite actionsmcomman-en par
ditaire vennootschap aandelen, société privée ressponsabilitéâop
limitéebesloten vennootschap beperkte aansprakellijkheidmet an
those public law bodies that under private law;operate

b companies under Danish law known alctieselskab,as:
anpartsselskab;

c companies under German law known Aktiengesellschaft,as:
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft beschränktermit
Haftung, bergnechtliche Gewerkschaitü

d companies under Greek law known anonume etairiaf;as:
e companies under Spanish law known sociedad anonima,as:

sociedad commanditaria acciones sociedad de respoonsabilidadpor ,limitada and those public law bodies which umder privateoperate
law;

f companies under French law known société anonymte, sociétéas
å responsabilité limitée and industrial and commercial public
establishmcnts and undertakings;

g the companies in Irish law known public companies: limitedas
shares private companies limited slharesguarantee,or or

bodies registered under the Industrial andlguarantee, Provident
Societies Acts building societies registered tlneunder Buildingor
Societies Acts;

h companies under Italian law known societâ aziomi, societâas per
in accomandita azioni, societâ responsabilitâ linnitata, andper a
public and private entities carrying industrial and tcommercialon
activities;

i companies under Luxembourg law known société anonyma,as
société commandite actions, Société á responsabilitéen par
limitee;

j companies under Dutch law known naamloze venmootschap,as:
besloten vennootschap beperkte aansprakelijkheid,met

k commercial companies civil law companies having :commercialor a
form well other legal carrying commercialas as persons on or
industrial activities, which incorporated accondance withare
Portuguese law;

1 companies incorporated under the law of the United Kingdom.
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Bilaga 2

Provisorisk översättning fusionsdirektivet frånsvensk denav
engelska versionen

[Preambeln utelämnats]har

l KAR

Allmänna bestämmelser

Artikel I

Varje medlemsstat skall tillämpa detta direktiv på fusioner, tissioner,
överföringar tillgångar och andelsbyten berör bolag från två ellerav som
flera medlemsstater.

Artikel 2

direktivI detta medavses
a fusion: förfarande varigenomett

flera ieller bolag, samband med bolaget eller bolagenett att-
likvidation, sina tillgångarupplöses överför alla och skulderutan

till befintligt bolag i emission till bolagets ellerutbyteett annat mot
bolagens andelsägare värdepapper kapitaletrepresenterarav som
i det bolaget i förekommande fall, kontant ersättningandra och,

inte överstiger 10 % nominella eller, i avsaknaddet värdetsom av
sådant det bokförda parivärdet dessa värdepapper;värde,av av

två eller flera bolag, i samband med bolagen upplösesatt utan-
likvidation, överför sina tillgångar till bolagalla och skulder ett

de bildar i utbyte emission till bolagens andelsägaremotsom av
bolaget ivärdepapper kapitalet i det och,representerarsom nya

förekommande fall, ersättning inte överstiger %kontant 10som av
eller, i sådant värde,det nominella värdet avsaknad detav

bokförda parivärdet dessa värdepapper;av
likvidation,bolag, i samband med bolaget upplösesett att utan-

överför alla sina tillgångar och skulder till det bolag inneharsom
alla de värdepapper dess kapital:representerarsom

fission: förfarande varigenom bolag, i samband med bolagetb ett ett att
likvidation, överför alla sina tillgångar och skulder tillupplöses utan

emissiontvå eller flera befintliga eller bolag i utbyte motnya pro
till bolagets eller bolagens andelsågare värdepapperrata av som
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kapitalet i de bolag tillgångarna ochrepresenterar tar emotsom
skulderna och, i förekommande fall, kontant ersättning intesom
överstiger 10 det nominella värdet eller, i avsaknadprocent av av
sådant värde, bokfördadet parivärdet dessa värdepapper;av

c överföring tillgångar: förfarande varigenom bolag,ett ett utan attav
upplösas, överlåter samtliga eller eller flera sina verksam-en av
hetsgrenar till bolag vederlag värdepapperett annat mot av som

kapitalet i det bolag de överförda till-representerar tar emotsom
gångarna;
andelsbyte: förfarande varigenom bolag förvärvar andelar iett ett ett

bolag och därigenom erhåller majoritet i dettarösternaannat en av
bolag vederlag till andelsägarna i det bolagetmot senare av
nyemitterade värdepapper kapitalet i det förrarepresenterarsom
bolaget och, i förekommande fall, kontant ersättning intesom
överstiger %10 det nominella i sådantvärdet eller, avsaknadav av
värde, det bokförda parivärdet de andelar givits i utbyte;utav som
överlåtande bolag: det bolage överlåter sina tillgångar och skuldersom
eller eller flera sina verksamhetsgrenar;en av

D Övertagande bolag: det bolag erhåller tillgångarna och skuldernasom
i det överlåtande bolaget respektive eller flera detta bolagsen av
verksamhetsgrenar;
förvärvatg bolag: det bolag i vilket bolag erhåller andelar vidett annat

andelsbyte;ett
förvärvandeh bolag: bolag förvärvardet andelar ettsom genom
andelsbyte;

i Verksamhetsgren: samtliga tillgångar och iskulder bolagsenheten
från organisatorisk synpunkt affärsverksam-oberoendeutgörsom en

het, dvs. enhet kan fungera självständigt.en som

Artikel 3

l detta direktiv med bolag i medlemsstat varje bolagavses en som
a i någon de bolagsformerupprättats i bilaga [bilaganav som anges

har utelämnatsl;
b enligt skattelagstiftningen i medlemsstat hemmahörandeen anses vara

i den och inte enligt avtal med tredjestaten statsom en om
undvikande dubbelbeskattning hemmahörande utanförom anses vara
Gemenskapen;

c dessutom skattskyldigt, möjlighet till valfrihetär eller undantagutan
för någon följande [ñrteckningenskatter: skatter haröverav
utelämnats].
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2 KAP.

Bestämmelser fusion, fission och andelsbyteom

Artikel 4

En fusion eller ñssion skall beskattninginte medföra någon av
kapitalvinster beräknade med hänsyn till skillnaden mellan de
verkliga överlåtitsvärdena de tillgångar och skulder ochav som
deras skattemässiga värden. Följande den betydelseuttryck skall ha

härsom anges:
skattemässigt värde: utifrån skattemässig inkomstdet värde vilket-

kapitalvinst förlusteller eller skulle ha beräknats för det överlå-
tande bolaget, tillgångarna eller skulderna skulle ha avyttratsom
vid tidpunkten för fusionen eller fissionen oberoendemen av
denna;
överlåtna tillgångar och skulder: sådana tillgångar skulderoch hos-
det överlåtande bolaget till följd fusionen eller frssionen,som, av
knyts fast driftställe för det Övertagande bolaget i dentill ett

överlåtande bolaget hemmahörandemedlemsstat där det ochär som
skattemässiga vinster ellerhar betydelse för skapandet förluster;av

Medlemsstaterna skall villkora tillämpningen punkt detl attav av
beräknar värdeminskningsavdragmottagande bolaget och vinster

överlåtna tillgångarnaeller förluster avseende enligtde de regler
för överlåtande bolaget ellerskulle ha gällt det de överlåtandesom

hadefrssionen intebolagen fusionen eller ägt rum.om
lagstiftningen i denÖvertagande bolaget enligt3. Har det medlemsstat

hemmahörandebolagetdär det överlåtande rätt beräknaär att
förlusterellereller vinstervändeminslcningsavdrag avseende de

enligtoch skuldernaöverlåtna tillgångarna grund änannan som anges
sådanatillämpas tillgångari punkt skall punkt intel och

skulder för vilka denna möjlighet utnyttjas.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall vidta erforderliga säkerställaåtgärder mr attatt
reserveringar hos det överlåtande avdrag förbolaget, detta medgettssom
och inte hänförliga till på oföränd-fast driftställe utomlands,är ettsom
rade villkor kan överföras till sådana fasta Övertagandedriftställen till det
bolaget belägna i bolagetden där det överlåtandeär ärstatsom
hemmahörande. träda in i detDet Övertagande bolaget skall härigenom
överlåtande bolagets rättigheter och skyldigheter.

Artikel 6

Till den del, de förfaranden i avsåg bolag i denartikel 1om som anges
medlemsstat där det överlåtande bolaget hemmahörande, dennaär
medlemsstat skulle tillämpa bestämmelser tillåter Övertagandedetsom



96 Bilaga 2 SOU 1994:100

förlustavdrag från överlåtande skallbolaget det bolaget,överta statenatt
omfattautsträcka dessa bestämmelser till det Övertagande bolagetsatt

fasta driftställen i staten.

Artikel 7

bolaget, beror på andelvinst hos det ÖvertagandeEn att en somsom
överlåtandebolaget har i det bolaget utslocknar, skall inte beskattas.
får från punkt det ÖvertagandeMedlemsstaterna undantag 1göra om

överstigerbolagets andel i det överlåtande bolaget inte 25 procent.

Artikel 8

fission tilldelningenVid fusion, eller andelsbyte skalletten aven
värdepapper kapitalet i det Övertagande ellerrepresenterarsom
förvånande bolaget till andelsägare i det överlåtande eller för-en
värvade bolaget i utbyte värdepapper,mot representerarsom

inte medförakapitalet i det bolaget, andelsågaren beskattasattsenare
för inkomst eller kapitalvinst.

skall villkora tillämpningen punktMedlemsstaterna l attavav
andelsägaren inte åsätter värdepapperen högrede mottagna ett

hadeskattemässigt värde vad de bortbytta värdepapperenän
före fusionen, fissionenomedelbart eller andelsbytet.

Punkt hindrar inte medlemsstaterna från beskatta vinst vidl att enen
avyttring de värdepapperen på sättmottagnasenare samma som enav

vidvinst avyttringen de bortbytta värdepapperen skulle ha beskattats.av
denna punkt skattemässigt det belopp utifrån vilketI med värdeavses

skattemässig vinst eller förlust skulle beräknats inkomst ellerha en
kapitalvinst för bolaget.andelsågare ien

enligt lagstiftningen i medlemsstat där han3. Har andelsägare denen
bosatt välja skattemässig behandling denår änrätt att en annan som

i punkt skall punkt inte tillämpas på sådana värdepapper1anges
utnyttjas.för vilka denna möjlighet

hindrar inte från beskatta4. Ptmkterna 1-3 medlemsstat atten an-
delsägare för kontant betalning vid fusion, ñssion eller andelsbyte.

3 KAR

tillgångarBestämmelser överföringom av

Artikel 9

Artiklarna skall tillämpas vid överföring tillgångar.4-6 av
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4 KAP.

Överlåtelse fast driftställeettav

Artikel 10

fusion, fission ellerOmfattar de överlåtna tillgångarna vid över-en
fast driftställe för överlåtande bolagetlåtelse tillgångar detett somav

överlåtande bolageti medlemsstat den där detbelägetär änen annan
överlåtande bolagethemmahörande, skall den där det ärär stat

från beskatta det fasta driftstâllet. Dennahemmahörande avstå rått att
överlåtande bolaget återföraemellertid till beskattning hos detfårstat

tidigare har dragitsförluster hos det fasta driftstållet,sådana avsom
intehos bolaget i ochfrån de beskattningsbara vinsterna staten som

fasta driftställeti vilket dettidigare återförts till beskattning. Den stat
vilken det Övertagande bolagetoch den i ärbelägetär stat

direktiv påbestämmelserna i dettahemmahörande skall tillämpa en
i vilken detförra densådan överlåtelse den statstatensom om var

hemmahörande.överlåtande bolaget är
överlåtande bolageti vilken detBeskattar den medlemsstat är

inom denförvärvats såvälhemmahörande inkomst utomsomsom
beskattahinder punkthar den rätt attstaten, utanstaten, av

fasta driftstället till följdkapitalvinster hos detinkomster och av
villkor förtillgångar. Somflssionen eller överlåtelsenfusionen, av

förutan be-för den skatt,gäller lättnad medgesdetta att som
ellerutgått dessa inkomsteri direktiv skulle hastämmelserna detta

beläget,det fasta driftställetkapitalvinster i medlemsstat där ärden
skulle ha skett dennamed beloppochsätt omsomsamma samma

utgått och betalats.skatt verkligen hade

5 KAP.

Avslutande bestämmelser

Artikel 11

avstå från tillämpa be-delvisfår helt ellerEn medlemsstat att
fusionen,förkap. det finns grundstämmelsema i 2-4 attatt antaom

andelsbytettillgångar ellerñssionen, överlåtelsen av
huvudändamål ellereller skatteflyktskatteundandragandea har som

sådantomständighetenhuvudändamål; densina att ettettsom av
affärs-genomförs giltigaartikel inteförfarande i l avsom anges

rationaliseringomstrukturering ellermässiga skäl, Lex. avsom
förfarandet, grundi kani bolag deltar utgöraverksamheterna de som

för sådant antagande;
i förfarandetsig det deltarbolag,medförab kommer att ettatt vare

anställda skall haför de rättuppfyller kravenej, inte längreeller att
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till representation i bolagets i omfattning innanorgan samma som
förfarandet genomfördes.

2. Punkt b skall tillämpasl så länge och i den utsträckning intesom
några likvärdiga EG-regler avseende representation anställda iav
bolagsorgan tillämpliga på bolagär omfattas detta direktiv.som av

Artikel 12

Medlemsstaterna skall de lagar och andra författningarsätta som
behövs för följa detta direktiv i kraft den januaril 1992att senast
och skall dröjsmål underrätta Kommissionen så skett.närutan

2. Utan hinder punkt fårl Portugal skjuta tillämpningenav upp av
bestämmelserna avseende överföringar tillgångar och andelsbytenav
till den 1 januari 1993.
Medlemsstaterna skall underrätta Kommissionen de centralaom
bestämmelser de inför i nationell lagstiftning inom det områdesom

omfattas detta direktiv.som av

Artikel 13

direktivDetta riktar sig till medlemsstaterna.
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Bilaga 3

Council Directive of 23 July 1990
ofthe of taxation applicable in the parentsystemon common case

of differentcompanies and subsidiaries Member States
90435EEC

COUNCIL OF EUROPEAN COMMUNITIESTHE THE

Having the establishing the Economicregard Treaty Europeanto
Article thereof.Community, and in particular 100to

Commissioni,fromHaving regard the proposal theto
Parliamenta,Having the Opinion of theregard Europeanto

of Economic SocialHaving regard the Opinion the andto
committed,

differentofgrouping of companies MemberWhereas the together
within thein order CommunityStates be createtomay necessary

internal and inconditions those of market order thusanalogous to toan
theftmctioning ofestablishment and effective market;the commonensure

hamperedwhereas such operations ought be restrictions,tonot
from theparticulardisadvantages distortions arising in provisionstaxor

therefore introduceof withthe Member States; whereas tonecessary
differentofcompaniesgrouping together of Membersuchrespect to

view ofpoint ofwhich neutral from the competition,States, rulestax are
ofthe requirementsin order enterprises adapt theallow to toto common

theirproductivity and improve competitivemarket, increase their toto
strength the international level;at

ofWhereas such grouping together result in the formation groupsmay
of companies and subsidiaries;parent

relationsWhereas the existing provisions which thetax govem
between companies and subsidiaries of different Member Statesparent

appreciably from generallyMember State another andtovary one are
less companies andadvantageous than those applicable to parent
subsidiaries of co-operation betweenthe Member State; whereassame

incompanies of different Member disadvantagedStates thereby
with co-operation Membercomparison between companies of the same

by theState; whereas eliminate this disadvantagetonecessary
introduction of groupingin order facilitate thesystem tocommona

oftogether companies;
association with itsWhereas where virtue of itsparenta company

ofsubsidiary receives distributed proñts, the State the parent company
must:
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either refrain from taxing such profrts,-
such profrts while authorizing the deducttax parent toor company-

from the of due that fraction of the corporation paidtaxamount tax
subsidiarythe which relates those pmñts;to

Whereas furthermore in fiscalorder tonecessary, ensure
neutrality, profitsthat the which subsidiary distributes itsto patenta

frombe withholding wheneas, however, theexempt tax;company
Federal Republic of Germany and the Hellenic Republic, ofreason
the particular of their and the Portuguesenature systems,corporate tax
Republic, for budgetary should be authorized maintaintoreasons,

withholdingtemporarily tax,a

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE

Article I

Each Member shall Directive:State apply this
distributions of proñts received ofcompanies that State whichto-

from their subsidiaries of other Member States;come
distributions of profrts companies ofby that State companiesto to-

of other Member States of which they subsidiaries.are
This Directive shall preclude the application of domesticnot or
agreement-based provisions required for the of fraudprevention or
abuse.

Article 2

For the of this Directive ofcompany Member State shallpurposes a
which:mean any company

a takes of the forms listed in the Annex hereto;one
b according the laws of Member State considered beto tax toa

resident in that State for and, under the oftax termspurposes a
double taxation withconcluded third State,agreement nota
considered be resident for outside the Community;to tax purposes

subjectc of the following without theto taxes,moreover, one
possibility of option of being exempt:an or

impöt sociétésvennootschapsbelastingdes in Belgium;-
selslcabsskat in Denmark,-
Körperschaftsteuer in Germany,-
Photos eisodematos nomikon kerdoskopikou charakteraprosopon-
in Greece,
impuesto sobre sociedades in Spain,-
impöt les sociétés in France,sur-
Corporation in Ireland,tax-
imposta redditosul delle giuridiche in Italy,persone-
impöt des collectivités in Luxembourg,sur revenu-
vennootschapsbelasting in the Netherlands,-
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in Portugal,colectivasdasrendimentosobreimposto pessoas0-
Kingdom,the Unitedcorporation intax-

for of the abovesubstitutedbewhichother taxes.tax anyto mayanyor

Article 3

Directive,thisof applyingtheFor purposes
leastbe attributedshallof tothe ata parent anystatus company

inconditionswhich fulñls theof Member State set outcompany a
of% capitalof 25 in theholdingminimumand hasArticle 2 aa

conditions;fulñlling theMember Stateof another samecompany
includesof whichthe capitalthatsubsidiary shallb companymean

referred in a.holdingthe to
shall haveMember Statesparagraphderogation fromof2. By way

option of:the
ofcriterionthebilateralofreplacing, by agreement, ameans-

of voting rights,of holdingthatcapital byholding in the a
Member Statecompanies of thatDirectivethisapplying tonot-

period of leastuninterruptedmaintain forwhich do twoatnot an
ofthosecompaniesqualifying themholdings toparent orasyears

doesMember Stateof anotherwhichcompanies intheir a company
of leastuninterrupted periodforholdingmaintain such atnot ana

two years.

Article 4

association with itsof itsvirtuebyWhere parent company,a
of thatprofits, the Statedistributedreceivessubsidiary, parent

either:liquidated,subsidiarywhen theshall, exceptcompany
such profits,refrain from taxing or-

deductwhile authorizing theprofitssuch toparenttax company-
paidcorporationfraction of theof due thatthefrom taxtaxamount

appropriate,profits and,thosesubsidiary which relatesthe to
Member State inlevied thewithholding byof thethe taxamount

demgationstheresident,subsidiarywhich the pursuant to
of thelimit of thethein Articleprovided for amounttoup

domesticoorresponding tax.
of providing thatoptionshall retain theMember Stateeach2. However,

resulting from thelossesholding andrelating thecharges to anyany
fromdeductedsubsidiary beprofits of thedistribution of the notmay

theWhereof thetaxable profitsthe managementparent company.
holdinginsuchacaseareñxedasaflatrate,costsrelatingtothe

distributed by% of profitsexceed the5the fixed notamount may
subsidiary.the

force ofintoof effectiveuntil the dateshall applyParagraph l3. entry
taxation.ofsystem companya common

afterapplytime adopt the rulesappropriateCouncil shall thelhe toat
subparagraph.firstreferred in thethe date to
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Article 5

Proñts which subsidiary distributes its shall,to patenta atcompany
least where the latter holds minimum of 25 % of the capital of thea
subsidiary, be from withholdingexempt tax.
Notwithstanding paragraph the Hellenic Republic for longmay, so

does charge Corporation distributed pmñts, levynot taxas on a
withholding proñts distributed companies oftax otherto parenton
Member States. However, the of that withholdingrate tax must not
exceed the provided for in bilateral double-taxationrate agreements.
Notwithstanding paragraph the Federal Republic of Germany may,
for long charges corporation distributed pmfitstaxas as aton a

least points11 lower than the applicablerate at retainedrate to
proñts, and the latest until mid-l996, imposeat compensatorya
withholding of %5 pmfits distributed its subsidiarytax on
companies.
Notwithstanding paragraph the Portuguese Republic levymay a
withholding proñts distributed by its subsidiariestax on to patent
companies of other Member States until date later than the endnota
of the eighth following the date of application of this Directive.year

Subject the existing bilateral concluded betweento Portugalagreements
and Member State, the of this withholding exceedratea tax notmay

%15 during the first five and %10 during the last three ofyears years
that period.

Before the end of the eighth the Council shall decide unanimous-year
proposal from the Commission, possible extension of theon a on a

provisions of this paragraph.

Article 6

The Member State of charge withholdingpatent nota taxcompany may
the proñts which such ieceives from subsidiary.on a company a

Article 7

The withholding tax inused this Directive shallterm notas cover
advance précompte of Corporationpayment prepaymentan or tax

the Member State of the subsidiary which made into connection
with distribution of pmñts itsto patenta company.
This Directive shall affect the application of domesticnot or
agreement-based provisions designed eliminate lessen economicto or
double taxation of dividends, in particular provisions relating theto

of credits the recipients of dividends.payment tax to

Article 8

Member States shall bring into force the laws, regulations and
administrative provisions for them comply with thistonecessary
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informDirective before forthwith the1 January 1992. They shall
thereof.Commission

provisions ofMember shall that theStates of mainthetextsensure
this Directivedomestic law which they adopt in the field covered

communicated the Commission.toare

Article 9

This directive addressed the Member States.to

Done Brussels, 23 July 1990.at

the CouncilFor
The President
G. Carli

No. 20.8OJ L 225, 1990,
1985.01 No. c 39, 22.3.1969, 7 and Amendment tmnsmitted Julys

2 OJ No. c 29.4.1970, 651,
3 01 No. c 100, 1.8.1969, p.7
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ANNEX
List of companies neferred in Article 2 ato

a companies Belgianunder law known Société anonymenaam-as
loze vennootschap, société commandite acti0nscomman-en par
ditaire vennootschap sociétéaandelen, privée â responsabilitéop
limitéebesloten vennootschap beperkte aansprakelijkheidmet an
those public law bodies that under private law;operate

b companies under Danish law known aktieselskab,as:
anpartsselskab;
companiesc under German law known Aktiengesellschaft,as:
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, bergrechtliche Gewerkschaft;

d companies under Greek law known etairia;anonumeas:
e companies under Spanish law known sociedad anonima,as:

sociedad commanditaria acciones sociedad de responsabilidadpor ,
limitada and publicthose law bodies which under privateoperate
law;

f companies under French law known société anonyme, sociétéas
commandit actions, société å responsabilité limitée anden par

industrial and commercial public establishments and undertakings;
g the companies in Irish law known public companies limited byas

shares by private companies limited sharesguarantee,or or
bodies registered under the Industrial and Providentguarantee,

Societies building societiesActs registered under the Buildingor
Societies Acts;

h companies under Italian law known societå azioni, societâas per
accomandita azioni, societâ responsabilitâ limitata, andper a

public and private entities carrying industrial and commercialon
activities;

i companies under Luxembourg law known société anonyme,as
société commandite actions, société a responsabilitéen par
limitee;

i companies under Dutch law known naamloze vennootschap,as:
besloten vennootschap beperkte aansprakelijkheid,met

k commercial commercialcompanies civil law companies havingor a
form other legalwell carrying commercialas as persons oron
industrial activities, which incorporated in withaecordanceare
Portuguese law;

1 companies incorporated under the law of the United Kingdom.
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Bilaga 4

Provisorisk svensk översättning moder-dotterbolagsdirek-av
tivet från versionenden engelska

[Preambeln utelämnats]har

Artikel 1

Varje medlemsstat skall tillämpa detta direktiv
utdelningar erhålls bolag hemmahörande iär statensom av som-
från dotterbolag ihemmahörande andra medlemsstater;årsom
utdelningar från bolag hemmahörande i till moder-är statensom-
bolag i andra medlemsstater.

2. Detta direktiv hindrar inte tillämpningen bestämmelser i författ-av
ning eller avtal mellan behövs för förhindra skattebrottstater attsom

skatteflykt.eller

Artikel 2

I detta direktiv med bolag i medlemsstat varje bolagavses en som
i någona de bolagsformer i bilaga [bilaganupprättats av som anges

har utelämnats];
b enligt skattelagstiftningen i medlemsstat hemmahörandeen anses vara

i den och inte enligt avtal med tredjestaten statsom en om
undvikande dubbelbeskattning hemmahörande utanförav anses vara
Gemenskapen;

c dessutom skattskyldigt, möjlighet till valfrihet eller undantag,är utan
för någon följande skatter: [förteckningen skatter har utelärn-överav
nats].

Artikel 3

Vid tillämpning detta direktiv skallav
moderbolag åtminstone varje bolag hemmahörandea ärsom anses som

uppfyller innehari medlemsstat och villkoren i artikel 2 ochen som
andelar motsvarande minst % kapitalet i bolag i25 ettav en annan

uppfyllermedlemsstat villkor;som samma
bolag i vilket andelar innehas enligtdotterbolag ettsom anses a.

Utan hinder punkt har medlemsstaterna1 rätt attav
bilateral överenskommelse villkoret innehaversättagenom en om-
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andel kapitalet med villkor andel rösterna;ettav av om av
inte tillämpa direktiv på bolagdetta hemmahörande i med-ärsom-
lemsstaten och inte under oavbruten två årperiod minstsom en av
behåller sådant andelsinnehav, skallmedför bolagetett attsom

moderbolag, eller bolag hemmahörande iäranses som som
medlemsstaten i vilket bolag, hemmahörande iärett som annanen
medlemsstat, inte behåller sådant innehav under oavbrutenett en
period minst två år.av

Artikel 4

Erhåller moderbolag, i denna sin egenskap, utdelning, skall denett
i vilken moderbolaget dotterbolagethemmahörande,är närstat utom

likvideras, antingen
avstå från beskatta sådan utdelning elleratt-
beskatta sådan utdelning och medge moderbolaget från skattenatt-

utdelningen får dra den del dotterbolagets bolagsskattav av
på grund undantagen i artikel belöper på de utdeladesom, av

vinsterna och, i förekommande fall, källskatt i dentas utsom
dockmedlemsstat där dotterbolaget hemmahörande,är samman-

lagt högst beloppet inhemska skatten.den motsvarandeav
sinbibehållen vidVarje medlemsstat skall emellertid rätt attvara

föreskriva innehavet och förlusterkostnader hänför sig tillatt som
fårberor utdelningen dotterbolagets vinster inte drassom av av

från Utgår kostnader förmoderbolagets beskattningsbara intäkter.
sådantföretagsledning hänför sig i fall eftertill innehavet ettsom
% defast får överstigakostnaderna inte 5 vinsterproeentsats, aven

delats dotterbolaget.utsom av
bolagsbeskattningPunkt skall gälla tills för1 ett gemensamt system

träder i kraft.
skallRådet skall vid lämplig tidpunkt besluta de regler gällasomom

efter tidpunktden i första stycket.som anges

Artikel 5

Utdelning från dotterbolag till dess moderbolag skall, åtminstoneett
moderbolaget innehar andelar %motsvarande minst 25om av

kapitalet i dotterbolaget, undantagen från källskatt.vara
Utan hinder punkt får Grekland, så länge denl inte tar utstatenav
bolagsskatt utdelade vinster, källskatt utdelning moder-tillta ut
bolag i andra medlemsstater. Skattesatsen får emellertid överstigainte

föreskrivs iden skattesats bilaterala avtal för undvikandesom av
dubbelbeskattnig.

fårhinder punkt Förbundsrepubliken Tyskland, längeUtan lav
bolagsskatt på utdelade vinster efterden skattesatsstaten tar ut en

förminst procentenheter lägre den skattesats gällerllär änsom som
kvarhållna till och med den 30 junivinster, dock längst 1996, ta ut
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kompenserande källskatt %5 på utdelning lämnasen som av
dotterbolag hemmahörandeär i staten.som

4. Utan hinder punkt l får Portugal källskatt på utdelning frånta utav
dotterbolag hemmahörandeär där till moderbolag i andrasom
medlemsstater intill utgången åttondedet året efter ikraftträdandetav

detta direktiv.av
Såvida det inte strider föravtal undvikande dubbelbeskattningmot av

mellan Portugal och medlemsstat får skattesatsen inte överstiga %15en
under de första fem åren %och 10 under de återstående årentre av
perioden.

Före utgången det åttonde året skall Rådet, på förslag från Kommis-av
sionen, enhälligt besluta eventuell utvidgning bestämmelsernaom en av
i denna punkt.

Artikel 6

Den medlemsstat i vilken moderbolag hemmahörandeär får inteett ta ut
kållskatt vinstmedel sådant bolag utdelning frånett tar emotsom som

dotterbolag.ett

Artikel 7

Ordet källskatt det används i detta direktiv omfattar intesom en
betalning i förskott précompte till den medlemsstat i vilken dot-
terbolaget hemmahörande,är vilken i sambandgörs med utdelning
till moderbolaget.
Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen bestämmelser iav
författning eller avtal mellan medlemsstater syftar till attsom
undanröja eller lindra ekonomisk dubbelbeskattning utdelningar,av
i synnerhet bestämmelser rörande utbetalning på grund skatte-av
tillgodohavande till utdelning.mottagarna av

Artikel 8

Medlemsstaterna skall de lagarsätta och andra författningar som
behövs för följa detta direktiv i kraft den januariatt l 1992.senast
De skall dröjsmål underrätta Kommissionenutan så skett.när

2. Medlemsstaterna skall underrätta Kommissionen de centralaom
bestämmelser de inför i nationell lagstiftning inom det områdesom

omfattas detta direktiv.som av

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
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