
VERKLIG
LEDNING

OBEGRÄNSAD SKATTSKYLDIGHET
FÖR JURIDISKA PERSONER

å på

, l-.. .
.

..-:;7.:-E-:-

ÖVERSYNDELBETÄNKANDE UTREDNINGEN OMAV
SKATTERÄTTSLIGA HEMVISTBEGREPPENDEAV

SOU 1995:134





g, gon

än
ut Statens offentliga utredningar
WW 1995:134

w Finansdepartementet

Verklig ledning
obegränsad skattskyldighet-

för juridiska personer

Delbetänkande Qtredningenav om
de skatterättsligaöversyn hemvistbegreppenav

Stockholm 1995



SOU och Dsremissutsändningarkundtjänst. Förfrån FritzesSOU Ds kan köpasoch svararav
forvaltningskontor.RegeringskanslietsuppdragPublikationer,OffentligaFritzes, av

kundtjänstFritzesBeställningsadress:
106 Stockholm47

50 2108-20Fax:
90 90Telefon: 08-690

1993.Statsrâdsberedningen,Varför.ochremiss. HurSvara
remiss.påskallarbetet för denunderlättarbroschyrEn liten svarasomsom-

beställas hos:kanBroschyren
förvaltningskontorRegeringskansliets

informationsenhetenArkiv- och
Stockholm103 33

09 8608-790Fax:
08-405 24 81Telefon:

ÖgrenCatrinomslag:Formgivning av

ABTRYCKERI 91-38-20120-8ISBNNORSTEDTS
1995 O375-25OXISSNStockholm



Till statsrådet Göran Persson

Genom beslut våren bemyndigade1995 regeringen statsrådet Göran
Persson tillkalla särskild utredare med uppdragatt göraatt översynen en

de skatterättsliga hemvistbegreppen.av
Med stöd bemyndigandet tillkallades jag särskild utredare.av som

delbetänkande härmed överlämnas gäller hemvistbegreppenDet försom
juridiska personer.

denl avslutade har deltagit avdelnings-etappen experternu som
direktören Kerstin kammarrättsassessom EmanuelssonBoström, Lars
Korsell, skattejuristen Staffan Estberg och kanslirådet Roland Gustafsson.
Som sekreterare tjänstgjort regeringsrättssekreterarenhar Björn Lindén.

Särskilt yttrande har lämnats Estberg.av
Utredningen kommer i följande bosättningsbe-etapp överatten se

för fysiskagreppen personer.

Uppsala i december 1995

Nils Mattsson

Björn Lindén
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Sammanfattning

För närvarande gäller obegränsad skattskyldighet föreligger för svenskaatt
juridiska Utländska juridiska begränsat skattskyldiga.ärpersoner. personer
Utredningen har i detta delbetänkande undersökt behovet utöka denattav
obegränsade skattskyldigheten till omfatta utländska juridiskaävenatt

den verkliga ledningen i Sverige.när Utredningenutövaspersoner,
redovisar, efter relativt omfattande komparativ studie, fördelar ochen
nackdelar med sådan utvidgning finneroch fördelarnaatt överväger.en
I 2 första stycket föreslår16 § SIL därför utredningen tillägg,ettmom.

innebär visstmed begränsat undantag utländsk juridiskattsom en- -
skall inländsk juridisk vid tillämpningenperson anses vara en person av

SIL, den verkliga ledningen i Sverige.utövasom
Samtidigt har utredningen funnit det inte möjligt i generellattvara en

regel fastställa vad skall förstås med verklig ledning. Frågan ärsom
alltför mycket beroende omständigheterna i det enskilda fallet.av
Utredningen diskuterar dock några vanliga typfall, där prövningmer en

den verkliga ledningen kan aktualiseras.utövasom var
Sedan utredningen fastställt utvidgning skattskyldigheten föratt en av

nämnda juridiskautländska önskvärd har utredningens uppgiftärpersoner
främst bestått i kartlägga de ändringar skatteförfattningamaatt av som
därigenom bör ske.

Utredningen har därvid ställts inför problemet, olika uttryck i KLatt
och inteSIL enhetliga. Dessutom det så många reglerär är göratt
skillnad olika juridiskasvenska Särskilt viktigt förtyper av personer.
utredningen har det varit klart vilka utländska juridiskaatt ange

med verklig ledning i Sverige de regler skall tillämpaspersoner som
förgäller svenska aktiebolag ekonomiska föreningar.och svenska

stycke till föreslår utredningenI 2 § 1 SILett nytt attmom. som
aktiebolag föreningarsvenska skall sådanaoch svenska ekonomiska

utländska juridiska betraktas, i fråga konstruktion ochpersoner omsom
villkor för delägarskap de nämnda svenska associations-motsvarar
formema. Utredningen föreslår bestämmelse i stycke, däräven en samma
uttryckligen tillämpliga lagrum Reglerna koncembidrag 2 §anges. om
3 SIL, investmentföretag 2 § fåmansföretag10 SIL, 3 §mom. mom.
12 m.fi. SIL, andelsbyten 27 § 4 SIL skall således blimom. mom.
tillämpliga på dessa juridiska förutsattäven de uppfyller detattpersoner,

kravet på konstruktionnämnda och delägarskap.
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Även tillämpasaktieutdelning skallSILregeln i § 87 nuommom.
egenskapi derasendastdockjuridiskanämnda avpersoner, men

medjuridiskautländskadessatill utdelning. När personermottagare
fortfarande behandlasdeutdelar skallsjälvaledning i Sverigeverklig som

utredningen funnitregel harjuridisk Dennautländsk varaperson.en
finnsnärvarande i 7 § 8föreftersom denödvändig, spärrar mom.som

upprätthållas.måstesjätte stycket SIL
skallingångsvärdenatill hurställningockså haftUtredningen har att ta

juridisksvenskjuridiskutländskberäknas, när enanses sompersonen
utredningenföreslårSILstycke till 2 § l attI ett nytt mom.person.

tillskall värderasskulderochavsättningarfordringar,tillgångar,
de nämndaregelnocksåfinnsstyckemarknadsvärdet. attI samma

tidpunkten förvideller uppkomnaanskaffadeskallbalanspostema anses
denjuridiskautländskaden närinträde. Omskattskyldighetens personen

i Sverigenäringsverksamhetinträder driverskattskyldighetenobegränsade
skattemässigajustering dedock ingenskalldriftställefast avgenom

tillhänförligatillgångarbeträffande de ärrestvärdena äga somm.m.rum
fasta driñstället.det

skall enligtingångsvärdenSILstadgandet i 2 § 1Det ommom.nya
näringsidkare punkt 16enskildgällaförslagutredningens även av

for de i Sverige bosattagällertill KL. Detsammaanvisningarna 22 §
juridiskutländsksådantillhemmahörande delägarnaeller person somen

till 2 §andra anvisningarna 53 § KLbpunkt stycketi 10omnämns av
SIL.15 mom.

foruttagsbeskattningreglerundersökt deUtredningen har somom
finns i punkt 1bestämmelser,i krañ.närvarande Dessaär avsom

de fallutredningen ienligttill täcker22 § KL,anvisningarna stort sett
helt ellerskattskyldighetenobegränsadedenaktualiseraskan närsom

nuvarandejustering i demindreUtredningen föreslårupphör.delvis en
reglerna.

Även Utredningenförslag effekt.avseenden får utredningensandrai
anvisningarna till 32 §i punktfåmansföretagsbegreppet 14att avanser

anvisningspunkt föreslårtillsista stycke dennautvidgas.skall IKL ett
fåmansföretag föreliggerbedömningenvidutredningen ettatt omav

denbeaktasjuridiska skallutländskasådana attgenomsompersoner
här.skattskyldigaobegränsati Sverigeledningenverkliga ärutövas

aktie iutdelning påförvisst undantagerläggs medKupongskatt --
utdelningaromfattabörkupongskattReglernasvenskt aktiebolag. ävenom

verklig ledningmedjuridiskaandelar i utländskaaktier och personer
delägarskapvillkor förkonstruktion ochde till etti Sverige då motsvarar

aktiebolag.svenskt
verklig ledning i SverigemedjuridiskautländskaFörslaget att personer

medför vissa andrajuridiskainländskaskall ävenpersoneranses som
skatteförfattningar.iformella justeringar

redovis-samband medpåbyggerskattereglemasvenska näraDe ett
juridiskaaktuellabetänkandetde iningen. föreskrivaAtt att personerna

lämpligt.utredningen intebokföringsskyldiga harskulle bli ansett vara
frågor,några deavslutande kapitelidiskuterar dockUtredningen ett av
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kan aktualiseras då bokföringsskyldighet i Sverige för dessajuridiskasom
inte kommer föreligga. avsnitt redovisar utredningenIattpersoner samma

den undersökning utredningen angåendelåtit deklarations- ochgörasom
uppgiñsskyldighet. Utredningen finner några tillägg till bestämmel-att

i LSK inte erfordras.sernal
Utredningen föreslår slutligen föreslagnade reglerna träder i kraftatt

den januari1 1997.
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Direktiven

de skatterättsliga hemvistbe-innebärVårt uppdrag göra översynatt aven
betänkandefysiska juridiska dettaför såväl I tarpersoner.greppen som

till behandling.hemvistreglema juridiskafor personerupp
enligtskattskyldiga i Sverige beskattas 6 §Såsom obegränsat l mom.

juridiskaförsta juridiska Andrastycket b alla inländskaSIL personer.
såsom begränsat skattskyldiga. Medbeskattas i Sverige endastpersoner

inländsk i regel juridisk bildats ochjuridisk person somperson avses
lagstiftning.registrerats i enlighet med svensk

registrerad juridisk sin s.k.i utlandet bildad och harEn person som
finnsSverige, hela ledningsfunktionenverkliga ledning i attt.ex. genom

i rörande den juridiska löpande skötselSverige och alla beslut personens
fattas enligt svensk lag såsom begränsati Sverige, sålundaanses

0rd enbart fonnellaskattskyldig. Enligt svensk det med andrarätt är
kriterier hemvistet.avgörsom

ordning.Vid internationell jämförelse detta avvikande Deären en
flesta hemvistkriteriumeuropeiska länder har alternativtettsom var
någonstans juridiska har sin verkliga ledning. fallden Ipersonen av
dubbelt juridiskhemvist, dvs. bildats och registrerats i ettom en person
land i land använder verklighar sin verkliga ledning ett annatmen som
ledning hemvistet, gäller enligt många svenskaför bestämmaatt
dubbelbeskattningsavtal tillämpningenjuridiska viddenatt personen av

Ävenden verkliga ledningen ñnns.avtalet skall ha hemvist däranses
lösning.OECD:s modellavtal rekommenderar denna

ingårDet enligt våra direktiv l995:43 bakgrund vadatt, mot av som
angående juridiska hemvistreglema iövervägasagtsovan personer, om

svensk lagstiftning bör ändras bildad registreradså i utlandet ochatt en
juridisk vid beskattningen obegränsat skattskyldigskallperson anses som
i Sverige verkliga ledningen för utländska juridiskaden denom personen

här.utövas
viktiguppdraget ingår särskilt delI övervägaattsom en om en-

föreslås vilka kriterier lämpligenändring hemvistreglema börav som-
för frågan i utlandet bildad registrerad juridiskavgörande ochvara om en

skall ha sin verkliga ledning i Sverige.person anses
vårt uppdrag ingår uttryckligen inte reglerna skattskyl-I överatt se om

dighetens omfattning i och SIL eller andra53 § l KL 6 § 1mom. mom.
därtill hörande frågor omfattningenfrågor, exempelvis svenskom av
delägares skattskyldighet for inkomst forvärvas utländsk juridisksom av

tillandra stycket anvisningspunkt 53 § KL.10person av
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Författningsförslag

Förslag till lag ändring il om
kommunalskattelagen 23701928

föreskrivs i fråga kommunalskattelagenHärigenom 1928:370om
dels punkt anvisningarna till punkt53 § l 4 20 1att mom., av av

anvisningarna till anvisningarna till skall ha22 § och punkt 14 32 §av
följande lydelse,

dels införas punkt,i anvisningarna till skall22 § 16,att en ny av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

53 §
mom. Skyldighet för inkomst åligger sål erlägga skatt framtatt

föreskrives denna särskilda bestämmelser,i lag eller i meddeladeannat
igrund överenskommelse eller beslut, 72 och 73 sägs:av varom

a fysisk person:
för tid, under vilken han här riket bosatt:ivarit
för all inkomst, riket;förvärvats inom eller utom samtsom
för tid, under vilken han här riket bosatt:varit i
för inkomst näringsverksamhet hänför sig till fastighet eller fastav som

driftställe här i riket;
för inkomst näringsverksamhet intäkt egendomutgör närav som som

i 26 § lagen 1947:576 statlig inkomstskatt och innefattaravses om som
nyttjanderätt till hus eller del hus här i riket övergår tillett etten av
privatbostad eller avyttras;

för inkomst vid avyttring dels aktier och andelar i andra svenskaav
aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar sådanaän som avses
i 2 § lagen statlig inkomstskatt, dels konvertibla skulde-7 mom. om av
brev och konvertibla vinstandelsbevis aktiebolag,svenskautgettssom av
dels sådana aktiebolag utfästasvenska optionsrätter rättav av som avser
till nyteckning eller blivit utfästaköp aktie och i förening medav
skuldebrev och dels optioner och terminer något nämndasom avser av nu
finansiella instrument, överlåtaren något tillfälle undervid de tioom
kalenderår föregått det år då avyttringen skedde hañ sittnärmastsom
egentliga hemvistbo och här i riket eller stadigvarande vistats här;
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

enligtför egenavgifter lagen 1981:691för återfört avdrag om
i den mån avdrag haregenavgifter har fallit bortsocialavgifter, för som

förstai 2för avgifter 46 §medgetts för avgifterna samt avses mom.som
avdragdebitering i den månned ändradstycket och3 satts genomsom

hänför sig till näringsverksamhet;och dessahar medgetts för avgifterna
b dödsbo:

riket.ellerinkomst förvärvats inomför all utomsom
bestämmelser enligtDe som
stycket ledetförsta sistanästa
vid finan-gäller vissaavyttring av

tillämpasskallsiella instrument
motsvarande finansiellapåäven

hänförliga till sådaninstrument
inländsk juridisk avsesperson som

första stycket lagen§16 2i mom.
statlig inkomstskatt.om

Anvisningar
till 20 §

4.2 medgives avdrag, skattenerlagd utländsk skattFör äroavsett attom
förutsätttning skatten enligtslutlig, undersåsom preliminär eller attanse

forvärvskälla.omkostnad inedanvad sägs utgör
omkostnad ihänförlig till förvaraskälla,Utländsk speciell skatt, utgör

densamma.
Allmän till utländskskattAllmän skatt till utländsk statstat

betraktas såsom omkostnad,såsom omkostnad,betraktas omom
hänför sigsig och i den mån skattenoch i den mån skatten hänför

sådanttill intäkt slag,till intäkt sådant slag, ärär av somav som
den utländskaskattepliktigt iskattepliktigt i den utländska statenstaten

förvärvskälladengrund förvärvskälla grundpå den attatt avav
här därintäktenvilken intäkten härjiyter till vilkenfrån ansesanses

intäktenförvärvaslokaliserad,där lokaliserad, intäkten åtn- samtsamt
skattskyldigeunder tid då denfysisk under tid då ärjutes av person

tilli Sverige. Med skattbosatt Sverige eller bosatthan iär av
utländsk tilllikställes skattinländsk juridisk Med skatt statperson.
utländsk delstat, provinstill eller kom-till utländsk likställes skattstat

med inkomstskatt likställesutländsk delstat, provins eller kom- mun;
å förmögenhet, vartill intäktskattmed inkomstskatt likställesmun;

hänför sig, dockvartill intäktskatt å förmögenhet, sagtsovansom
förmögenhetskatt åsig, dock sådanhänförsagts somsom ovan
har karaktärhuvudsakligenförmögenhetsådan skatt å avsom

engångsskatt.karaktärhuvudsakligen har av
engångsskatt.

föreligger inte för utländsk skatt, den hänför sig tilltill avdragRätt om
intäkt beskattas i den och inte medtas vid taxeringenutländska statensom

i riket. enligt dubbelbeskattningsavtal inkomst skall undantas frånhär Om
beskattning alternativvid taxeringen exempt föreligger intemedtasmen

hänför sig till inkomsten.heller till utländsk skattavdrag förrätt som
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

till §22
1.3 intäkter ihänförs samtliganäringsverksamhetTill intäkt pengarav

innebär, intäkteninflutit i verksamheten. Dettaeller har attvaror, som
ochräkna mednormaltbeskaffenhet, denskall sådan är attattvara av

inflytande betalning förHit räknasled i verksamheten.ingår ettsom
sagda gällertillverkar.med eller Detskattskyldige handlardenvaror, som

befintligaverksamheten låteröverlåtelseviddå näringsidkarenäven av
sistadendå såöverlåtelseöverlåtelsen. sägaingå i Denna utgör attvaror

verksamheten.affärshändelsen i
inñyter vidockså vadhänförsnäringsverksamhetTill intäkt somav

bruk avseddastadigvarandeandra förmaskiner ochavyttring av
beräkningmed dessa vidlikställdainventarier eller tillgångar ärsomav

Även i fall i 2 §ersättningvärdeminskningsavdrag. som avsessomav
ersättningsfonder uppbärs1990:663lagenandra och tredje styckena om

näringsverksamhetintäktdödsbofysisk eller utgörett omavav personen
den skattskyldige begär det.

vid icke yrkes-hänförs vidare vinstnäringsverksamhetTill intäkt av
ekonomisk föreningandel i sådanrealisationsvinstmässig avyttring av
inkomstskatt såvida1947:576 statliglageni 2 § 8 omsom avses mom.

handels-frågasådan verksamhet. lbetingatsinnehavet andelen omavav
realisationsvinst vidocksånäringsverksamhettill intäktbolag hänförs av

tillgångari §27 landra tillgångaravyttring av somavses mom.,somav
förpliktelseroch §31i 29 § 30 § 128 1 samt avmom.mom.,avses

lag.nämndai 3 § 1 mom.som avses
beskattningförvärvskälla skertagitstillgångHar ut som omur enen

mark-vederlag motsvarandeforhadetillgången i stället avyttrats ett
endastgäller dockuttagsbeskattning. Vadnadsvärdet sagts omnu

intäkttagitsavyttring skulle havidvederlag eller vinst upp som aven
motuttagsbeskattning inte föreligger.särskilda skälnäringsverksamhet och

förlantbruksenhettaxeradfrån fastighetUttag bränsle är somsomav
denna beskattasprivatbostadskattskyldigesuppvärmning denav

omsåttningstillgångar enligtsådanaUttag andra aktier utgörän somav
delatsheller aktiernabeskattas inteanvisningarna tillpunkt 4 21 § omav
tredjeeller 3 § 8fjärde stycketeller skiftats enligt 3 § 7ut mom.mom.

inkomstskatt.stycket lagen statligom
omfattningi ringaockså vidUttagsbeskattning sker änuttag avmer

ibestämmelserna punkternaenligttjänst. bilförmån beräknasVärdet av
tillanvisningarna 422 och 4 av

särskilda skälförutsättningUttagsbeskattning skall ske underäven att-
föreliggerintedetmot -

förvärvskälla har upphört,iverksamheten enom
för in-skattskyldighetennäringsidkare upphört omom en

upphört,förvärvskällaskattskyldig för inkomst komstatt av enavvara
forvärvskälla,en

påfrån beskattningundantasförvärvskälla skallinkomst av enom
dubbelbeskattning ellerundvikandeavtalgrund ett avav om
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i fråga tillgång har forts från del förvärvskällaöverom som enen av
till del, inkomst den delen inte den förraen annan om av senare men av

undantagen från beskattning i Sverige på grund undvikan-avtalär av om
de dubbelbeskattning.av

falll i sjätte stycket och skall uttagsbeskattning dock inte2 3som avses
ske till den del till fast driftställetillgångarna i förvärvskällan knutits ett
i Sverige. förvärvskällaUndantas endast del inkomsten från frånen av en
beskattning grund avtal undvikande dubbelbeskattning, gällerav om av
sjätte tillgångarstycket 3 hänförliga till motsvarande delärsom av
förvärvskällan.

16.4 näringsidkare blirOm en
begränsat eller obegränsat skatt-
skyldig här landet tillämpas be-i
stämmelserna tillgångar ford-om

och skulder 2ringar, iavsättningar
§ elftel stycket lagenmom.
1947:576 statlig inkomstskatt.om

till 32 §
14.5 Anskaffar från delägarefåmansföretag eller delägareänett annan

närstående uteslutande eller såegendom, uteslutandegottperson som som
avsedd för privat företagsledare i företagetbruk för eller företagsledareär

närstående skall belopp motsvarande anskaffningskostnaden förettperson,
egendomen intäkt tjänst hos företagsledaren. Vadtas sagtsupp som av nu
gäller inte anskaffning bil föranleder beskattning bilförmån.av som av

Avyttrar delägare i fåmansföretag delägareeller närstående person
tillegendom företaget skall, priset högre egendomens mark-är änom

nadsvärde, det överskjutande beloppet beskattas hos överlåtaren som
intäkt tjänst. 24 §6 lagen 1947:576 statlig inkomstskattAvav mom. om
framgår återstående del vederlaget skall beaktas vid beräkningatt av av
realisationsvinst.

Avser avyttringen sådan egendom i 31 § nämnda lag skall,som anges
hur tillpriset förhåller sig marknadsvärdet, hela vederlaget,oavsett utan

avdrag för något omkostnadsbelopp, beskattas överlåtarenhos intäktsom
tjänst, såvida inte egendomen eller kan bli till förår väntas nyttaav

företaget.
delägare i fåmansföretag ellerFörvärvar delägare närstående person

egendom från prisföretaget till lägre egendomens marknadsvärde, skallän
belopp motsvarande skillnaden beskattas hos förvärvaren intäktett som
tjänst. Vad också delägare i fåmansägtgäller handelsbolagnärsagtsav nu

delägareeller närstående förvärvar frånegendom ltaitdelsbolaget,person
egendomen omfattar sådant hus eller sådan lägenhet i ochom avser som

förvärvetmed blir eller kan komma bli privatbostad enligt §5attantas
andra eller fjärde stycket eller tomtmark bli bebyggd medsom avses
sådan bostad. meningen tillämpas inte det företagsledarenFörsta när är

förvärvar egendomen och denne har beskattats enligt första stycketsom
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egendomen.vid företagets förvärv av
fåmansägt handelsbolagfåmansföretag ellerföretagsledare iHar ettett

ersättningellereller närstående uppburit hyraföretagsledare annanperson
företagsledaren ellerfrån eller disponerasföretaget för lokal, ägs avsom

skall beskattassåvida den inteden honom närstående, skall ersättningen,
beskattas intäktsåsom intäkt näringsverksamhet, hos mottagaren somav

skäligt avdrag för den kostnadtjänst. får dock åtnjutaMottagaren somav
företaget utnyttjat lokalen fråga.ihan fått vidkännas på grund attav

företagsledare eller företagsledare närståendefåmansföretag lämnatHar
eller lån där understiger marknads-räntefritt lånförmån räntanperson av

förmånenför värdet intäktlåntagaren beskattasskallräntan, av som av
iberäknas på punkt tred-tjänst. Förmånens skall 10värde sätt angessom

je-femte styckena.
eller företagsledaretill företagsledarefåmansföretag lånl-lar lämnat

räkenskaper, skallskrivits ned i företagetsnärstående har lånetochperson
intäkt tjänst. Vadlåntagarendet hosnedskrivna beloppet beskattas som av

i punkt l5.gäller dock inte lånsagtsnu avsessom
fåmansföretag räknasSom

fysisk ellervaria aktiebolag och ekonomisk förening, ettpersonen
andelar dessafåtal ellerfysiska så många aktieräger att personerpersoner

andelama i företaget;har aktierna ellerhälften förän rösternamer av
samt

uppdeladb aktiebolag och ekonomisk förening verksamhet ärvars
oberoendeverksamhetsgrenar, varandra, såvidaär av personsom en

andelsinnehav, avtal eller på därmed jämförligt haraktie- eller sättgenom
sådan Verksamhetsgren och själv-den reella bestämmanderätten över

ständigt resultat.kan förfoga dessöver
aktierdock inte aktiebolag noteradeSom fåmansföretag räknas ärvars

inte heller bostadsföre-vid fåmansföretag räknasbörs. Somsvensken
första stycket lagenningar i 2 §och bostadsaktiebolag 7som avses mom.

statlig inkomstskatt.om
Som fåmansägt handelsbolag räknas

fåtalfysisk eller fysiskaa handelsbolag, vari ett personerpersonen
bestämmandeandelsinnehav eller harsitt sätt ettannatgenom

inflytande; samt
verksamhet uppdelad på verksamhetsgrenarb handelsbolag, ärvars

andelsinnehav,varandra, såvidaoberoendeärsom av en person genom
har den reella bestämmanderättenavtal eller på därmed jämförligt sätt

sådan Verksamhetsgren.över
styckena den direktMed enligt åttonde och tiondeägare avses som -

eller förmedling juridisk eller därmedägerpersongenom av -
jämförligt i företaget.innehar aktie eller andelsätt

handelsbolag skallSom företagsledare i fåmansföretag eller fåmansägt
eller närståendetill följdden eller de eget personsanses personer som av

liknande grund haraktie- eller andelsinnehav i företaget eller ettannan
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väsentligt inflytande i företaget eller där fråga företagär om som avses-
i åttonde eller tionde stycketstycket b b den har den reella be-som-
stämmanderätten Verksamhetsgren ochviss självständigt kan förfogaöver

dess resultat.över
Vid tillämpning denna anvisningspunkt skall såsom närståendeav

räknas föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling ellerperson
avkomlings make, syskon eller syskons make eller avkomling samt
dödsbo vari den skattskyldige eller någon nämnda delägare.ärav personer
Med avkomling jämväl styvbam och fosterbam.avses

Wd bedömningen få-ettav om
mansfäretag enligt åttonde stycket
föreligger beaktas sådanaäven in-
ländska juridiska personer som av-

§16 första2 stycketises mom.
lagen statlig inkomstskatt.om

Denna lag kraft januariträder i den 1997.l

Senastelydelse 1994:487.
2Senastelydelse 1990:1421.
3Senastelydelse 1994:1857.

Förutvarande punkt 16 anvisningarna till 22 § upphävd l993zl54l.av5Senastelydelse 1993:1470.
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1947:576i lagenändringtill lagFörslag2 omom
inkomstskattstatlig

6 § l§3 7och 15föreskrivs 2 § 1Härigenom att mom.,mom.,mom.,
lagenoch 27 § 416 § 214 § l7§ 8 mom.mom.mom.,mom.,

inkomstskatt lydelse.följandeskall hastatlig1947:576 om

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2 §
och §§65 66mom.: 41-43,27, 31-34,18-25,Bestämmelserna i 3-6,l

statligtilltaxeringenockså vidtillämpas70928:3kommunalskattelagen l
denna lag.följermån inteinkomstskatt i den annat av

lageller i dennakommunalskattelagenibestämmelsernamåndenl
bestämmel-likartadekommunalskattelagenstadganden imedmeddelade,

inkomstskatt, skallstatligtilltaxeringen ävenvidtillämpligaärser
tillämpas.motsvarande delarkommunalskattelagen itillanvisningarna

juridiskaFör utomjuridiskaFör utom personerpersoner
ibestämmelsernagällerdödsbonibestämmelsernagällerdödsbon

fjärde-elfte styckena.fjärde-nionde styckena.
föreslutaträkenskapsårdet närmastBeskattningsåret utgörs somav

bokföringslagenvilkenpåverksamhetfrågataxeringsåret. I om
kalenderår.beskattningsårettillämplig skall1976:125 inte är avse

kommanditdelägareförvärvskälla. FörtillhänförsAll inkomst samma
och avdragavdragetmåni denbolagetunderskott iförmedges avdrag

beloppöverstigerintetaxeringartidigare års ettmedgetts vid somsom
det beloppeller,i bolagetvad delägaren satt sommot omsvarar

sådanabelopp. Fördettain högre,delägaren åtagit sig ärsätta senare
i bolagetövriga delägaretilli förhållandehandelsbolagdelägare i som

förbindelser medgesbolagetsförförbehållit sig begränsatett ansvar
motsvarande det hanbeloppsammanlagt högstavdrag med ett ansvarar

beräkningvidavdragmedgesunderskottför. överskjutandeFör av
beskattningsår.följandeinkomsten från bolaget närmast

följervadräknasnäringsverksamhet utöverTill intäkt avsomav -
realisations-vinstkapitalavkastning,löpandestyckenaförsta och andra -
förpliktelseroch sådanatillgångaravyttringyrkesmässigvinst vid icke av

frikallad frånlotterivinst intei är3 § l samt sommom.som avses
kommunalskattelagen.enligtbeskattning 19 §

i förlust14begränsningdenRänteutgift och med mom.som anges --
ochtillgångaryrkesmässig avyttringickerealisationsförlust vid av

dettanäringsverksamhetiomkostnad även närförpliktelser räknas som
utgiftermedges inte förAvdragstyckena.andraföljer första ochinte av

lotteri.insatser iandra liknandeförlottsedlar ellerför inköp av
realisationstörlust tillämpasrealisationsvinst ellerVid beräkning av -

och llstycket 25 § 1-9förstaföljer samtvadutöver mom.avsom -
eller 26 §tillämpning § ll25Vidoch 1026 § 1-8 mom.avmom.

avdragsgill.förlustdock gälla 90 ärskalllO procentatt enavmom.
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Det värde tillgångar i 6 till vidtassom som avses a mom. upp
inkomsttaxeringen skall höjas i den mån den skattskyldige delat medelut
eller på förfogat uppkommen vinst isätt omfattningannat över en som
inte lagligen kunnat ske tillgångarna tagits till det skattemässigaom upp
värdet i räkenskapema.

Bestämmelserna §2i 3 mom.,
2§ 10 §3 12 3§mom., mom.,
12 a-12 och §27 4e mom. mom.

svenskt aktiebolag och svenskom
ekonomisk förening tillämpligaär

på sådan inländsk juridiskäven en
16 § 2iperson som avses mom.

första stycket, den frågaiom om
konstruktion och villkor för del-
ägarskap svensktmotsvarar ett
aktiebolag eller svensk ekono-en
misk förening. Bestämmelserna i

§7 8 tillämpliga påär ävenmom.
sådan inländsk juridisk iperson
dess egenskap mottagareav av
utdelning.

juridiskOm blir be-en person
eller obegränsat skattskyl-gränsat

dig här landet skalli tillgångar;
fordringar; och skul-avsättningar
der redaninte underkastadeärsom
bestämmelserna denna lagi anses
anskaffade eller uppkomna vid tid-
punkten för skattskyldighetens in-
träde och värderas till mark-
nadsvärdet vid denna tidpunkt.

mom15 15 Bestämmelserna §2imom.
1 elfte stycket tillgångar,mom. om

fordringar avsättningar och skul-
der tillämpas vid beräkningäven

inkomst sådan utländskav av en
juridisk enligt punkt 10person som
andra stycket b anvisningarnaav
till § kommunalskattelagen53
1928:370 skall beskattas hos
delägaren.

Avdrag medges inte för under- Avdrag medges inte för under-
skott uppkommit vid beräk- skott uppkommit vid beräk-som som
ning inkomst utländsk juri- ning inkomst sådanav av ut-av av en
disk enligt punkt 10 ländsk juridiskperson som iperson som avses
andra stycket b förstaanvisningarna stycket. Underskott får iav
till 53 § kommunalskattelagen stället dras överskottmotav av
1928:370 skall beskattas hos verksamheten beskatt-ett senare
delägaren. Underskott får i stället ningsår.
dras överskott verksam-motav av
heten beskattningsâr.ett senare
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3 §
utgårekonomisk förening,momf ellerfrån aktiebolagUtdelning7 som

jämförligdärmedefterförsäljningar ellerinköp elleri tillförhållande
minskning iendast innebärutdelningenskattefri,grund, närär en

levnadskostnader.
aktiebolagaktier i svensktsitt innehavgrundskattskyldig påHar avav

tillföreträdesrätterhållitföreningekonomisksvenskandelar ieller
i 2 §vinstandelslånföretagetsådantteckning upptaget avsessomavav

värdedetföreträdesrätten,utnyttjarskall, han9 genomsomommom.
intäktintetillförts honomha utgörakanföreträdesrätten avansesanses

kapital.
ibostadsföretagfrånutdelningkapital räknasTill intäkt avsessomav

innehavdaförhållande tillutgått iinteutdelningen2 § 7 även ommom.
utdelningen bestårgäller endastaktier. Vadellerandelar sagts avomnu

Endast den delfastighet.förmånellerbostadsfönnånänannat avannan
inbetalningar tillandraochavgifteröverstigerutdelningenav som

skattepliktig.stycketfemteenligtkapitaltillskott 3 ärföretaget än mom.
uppburits iharskattefri denaktiebolagfrån svensktUtdelning är om

aktier iutgår i formaktier ochinnehavda ett annatförhållande till av
utdelandeföljande.gäller Detförutsättningaraktiebolag. Somsvenskt
utdelningsvensk börs. Närvidinregistreradeaktierskall habolaget en

aktierinnehaft samtligaindirekt haellerdirektlämnas skall bolaget --
beskattningsårföregåendesedan ingångeni andra bolagetdet närmastav

slag.verksamhet någotbedrivabörjadebolagetsedan det andraeller av
verksamhetskall delas Denbolageti det andraSamtliga aktier ut. som

bolaget skallvartderabedrivas iskallbedrivs ellerdärefter vara av
bedrevs i detverksamhettill deni förhållandeomfattningbetydande som

aktierna lager hosutdeladedeutdelande bolaget. Utgör mottagaren av
skallaktierna. Värdetvärdetintäktskall denneutdelningen ta avuppsom

tillanvisningarnastyckenaoch sjundepunkt förstaenligt 2bestämmas av
1928:370.kommunalskattelagen24 §

inteförskattefristycketenligt fjärdeUtdelning även mottagareär som
utdelande bolaget.aktierna i detäger

utbetalningutdelningutbetalning SomutdelningSom ansesanses
svenskt ak-fråntill aktieägaresvenskt ak-till aktieägare från ettett

aktie-nedsättningvidtiebolagnedsättning aktie-tiebolag vid avav
minskningkapitaletminskningkapitalet avgenomavgenom

eller vidnominella beloppaktiemaseller vidnominella beloppaktiemas
ÄvenÄven reservfonden.nedsättningreservfonden.nedsättning avav

utländsk juri-frånjuri- utbetalningutländskutbetalning från enen
sådan inländskellermotsvarande diskdisk ett person enperson genom

§juridisk 16utdelning. iförfarande avsesperson somsomanses
första stycket2 ettgenommom.

motsvarande förfarande somanses
utdelning.
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6 §
mom Skyldighet1 erlägga skatt för inkomst åligger, såframtatt

föreskrivs i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddeladeannat
grund elleröverenskommelse beslut, i och20 21 sägs:av varom

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

driftställe här i riket;
for inkomst näringsverksamhet intäkt egendomutgör närav som som

i 26 och innefattar nyttjanderätt§ till hus eller delett ettavses som av
hus här i riket till privatbostadövergår eller avyttras;

för inkomst utdelning på andelar i svenska ekonomiskagenom
föreningar;

för löpande hänför sig tillinkomster privatbostadsfastighet ochsom
privatbostad i riket;här

för vinst avyttring fastighet härvid i riket eller egendomav av som
i innefattar26 och nyttjanderätt till§ hus eller delettavses ettsom av

hus här i riket;
för vinst vid avyttring dels aktier och andelar i andra svenskaav

aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar sådanaän som avses
i 2 § konvertibla skuldebrev7 dels och konvertibla vinstandels-mom., av
bevis utgivits svenska aktiebolag, dels sådana svenskasom av av av
aktiebolag utfästa optionsrätter till nyteckning eller köprättsom avser av
aktie och blivit utfásta i förening med skuldebrev och dels optioner och
terminer något nämnda finansiella instrument,som avser av nu om
överlåtaren vid något tillfälle under de tio kalenderår närmastsom
föregått det år då avyttringen skedde haft egentligasitt bo och hemvist
här i riket eller stadigvarande vistats här;

för återfört föravdrag egenavgifter enligt lagen 1981:691 om
socialavgifter, för egenavgifter har fallit bort i den mån avdrag harsom
medgetts för avgifterna för avgifter i första46 § 2samt som avses mom.
stycket 3 kommunalskattelagen 1928:370 och har nedsattssom genom
ändrad debitering i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa
hänför sig till näringsverksamhet;

b svenska aktiebolag och sådana bolag, enligt särskild författningsom
skyldiga avstå sin vinst, ekonomiska föreningar,äro samebyar,att

samfund, stiftelser, verk, inrättningar och andra inländska juridiska
dock såvitt gäller sådana juridiska enligtpersoner, personer som

författning eller på jämförligtdärmed förbildats förvaltasätt att
samfällighet endast samfälligheten såsom särskild taxerings-taxeratsom
enhet och marksamfällighet eller regleringssamfällighet:avser

för all inkomst, dem här i riket eller å utländsk förvärvats;ortsom av
utländskac bolag:
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till fastighet eller fastför inkomst hänför signäringsverksamhet somav
driftställe här i riket;

för avyttring egendominkomst näringsverksamhet vid av som avsesav
husi innefattar nyttjanderätt till hus eller del här26 § och ett ettavsom

i riket;
för månslutlig eller tillkommande skatt, fallit bort, i denskatt som

avdrag åtnjutits tidigare årsdärför bolaget vid taxeringar; samtav
för i Röre-inkomst utdelning å andelar svenska ekonomiskagenom

ningar;
utländskad andra utländska juridiska bolag:änpersoner

för under med avdrag för delägares inkomstinkomst somanges csom
till kommunalskatte-i stycket anvisningarna 53 §punkt andra10avses av

lagen.
ifast driftställe gäller vadfråga vad medl sägssomom som avses

punkt anvisningarna till kommunalskattelagen.53 §3 av
fråga i stycket lagensådan realisationsvinst 23 § andral avsesom som

1994: inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktu-1854 om
avyttring i förstareringar inom sistaEG, skall med ordet stycket nästa

ledet förstås avyttring eller överlåtelse bodelningtestamente,genom arv,
eller gåva förvärvande bolaget eller, i fallandel i detmottagenav som

i tredje paragrafen, vederlagsandelstycket den nämndaavses som avses
där.

bestämmelser enligtDe som
stycketförsta ledetsistanästa

gäller vid fnansiellaavyttring av
skall tillämpas påinstrument även

finansiella hänförligainstrument
till sådan inländsk juridisk person

§ första16 2isom avses mom.
stycket.

§7
mom8 utdelning från svensktMottagare aktiebolag och svenskav

ekonomisk förening frikallade från skattskyldighet i den omfattningär
förståsnedan. Med utdelning sådan utdelning harsom anges som

uppburits i förhållande till innehavda aktier ellereller andelar harsom
uppburits efter grund inte avdragsgill för det utdelandeärannan men
företaget enligt § 8 första stycket.2 mom.

Svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening förvaltarsom
värdepapper eller likartad lös egendom och därutöver inte direkt eller-
indirekt- bedriver någon eller endast obetydlig verksamhet förvaltnings-
företag, frikallat från skattskyldighet för utdelning i den månär
sammanlagda beloppet utdelningen utdelning änmotsvarasav av annan

i 3 § fjärde stycket företaget har beslutat för7som avses mom. som
beskattningsår. förvaltningsföretag inte investmentföre-Somsamma anses

i 2 § 10tag som avses mom.
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ekonomisk förening med undantagSvenskt aktiebolag svenskeller är
frikallat från skattskyldighetförvaltningsföretag,investmentföretag ochav

näringsbetingade aktier eller andelar. gällerför utdelning på Detsamma
skadeförsäkringsföretag. Medömsesidigtsvensk sparbank och svenskt

aktie andel inteaktie eller andel ellernäringsbetingad utgöravses som
förutsättningi företagets verksamhet underomsättningstillgång att

aktier eller i detsammanlagda röstetalet för företagets andelara det
utgångvid beskattningsårets motsvarade fjärdedelutdelande företaget en

för aktier eller andelar i det utdelandeeller röstetalet samtligamer av
företaget, eller

aktien andelen betingasb det sannolikt innehavet ellergörs att avav
eller företag med hänsyn tillverksamhet bedrivs företaget av somsom av

organisatoriska förhållanden kan ståäganderättsförhållanden eller anses
det nära.

föreligger dock inte för utdelningskattefrihet enligt tredje stycket
aktie eller förvaltningsföretag eller investmentföretag, dettaandel i om

varitaktier eller andelar på vilka utdelning skulle haenstakaäger änmer
skattepliktig aktierna eller andelama hade direkt det företagägtsom av

investmentföre-aktien eller andelen i förvaltningsforetaget ellerägersom
taget.

företag aktie eller andel i företag och det inteFörvärvar ärannat
uppenbart förvärvet därigenom erhåller tillgångdet företag göratt avsom
verkligt till ägarföretagets verksamhet,och särskilt värde med hänsyn
föreligger inte skattefrihet enligt detta för utdelning aktienmoment
eller andelen medel vid förvärvetsådana fanns hos det utdelandeav som
företaget och inte tillskjutet belopp eller inbetald insats.motsvararsom
Utdelning i första hand gälla andra medel sådanaän motsvararanses som
tillskjutet belopp eller inbetald insats.

Svenskt företag frikallat från Svenskt företag frikallat frånärär
skattskyldighet för utdelningför utdelning på skattskyldighet på
aktie eller andel i utländsk juridisk aktie eller andel i utländsk juridisk

under förutsättning eller sådan inländsk juridiskattperson person
§16 2iperson som avses mom.

första stycket under förutsättning
att

utdelningen varit skattefri enligt vad för detskulle ha sägssom ovan
fall det utdelande hade varitbolaget svenskt och

den inkomstbeskattning den utländska juridiskaatt ärpersonensom
underkastad ärjämförlig med den inkomstbeskattning skulle ha skettsom
enligt denna lag, inkomsten hade förvärvats svenskt företag.ettom av

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

intäkter härrör från verksamhet i Sverige eller avtalsland ochpersonens
verksamheten underkastad normal inkomstskatt i det eller de länder därär
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den bedrivs. det fall intäkter endast till obetydlig del härrörI personens
från verksamhet i länder eller från särskilt skattemässigtandra gynnad
verksamhet skall den ändå underkastad jämförlig beskattning.anses

Svenskt företag undantag investmentföretag och för-medär av
valtningsföretag, frikallat från skattskyldighet för utdelning på aktie eller
andel i i främmande medlem i Europeiskabolag ärett stat somen
gemenskapen förutsättningarna enligt sjätte stycket inte föräräven om-
handen aktier eller andelar i bolagetinnehavet 25motsvararom av-

eller andelskapitalet i detta.procent mer av
Med bolag i främmande medlem i Europeiska gemenska-ärstaten som

utländskt företag uppfyller villkoren i artikel i det2pen avses som av
Europeiska gemenskapernas råd den juli direktivet23 1990 antagna om

förordning beskattning avseende moder- och dotterbolagen gemensam
i olika medlemsstater i direktivets lydelse januariden 1995 90435E-1

förutsättningEG. den inkomstbeskattning bolagetEn under-är äratt
kastad jämförlig med den inkomstbeskattning skulle enligtha skettär som
denna lag inkomsten förvärvats svenskt företag.hade ettom av

l4§
m0m.7 Skattskyldig enligt il denna lag hemortskommunen.taxeras

Saknar skattskyldig hemortskommun, skall han i Stockholm.taxeras
Vad förstås med hemorts- Vad förstås med hemorts-som som

kommun för fysisk för fysiskoch kommun ochperson person
dödsbo följer 2 jäm- dödsbo följer § jäm-§ l 2 lav mom. av mom.
fört med 66 § kommunalskattela- fört med 66 § kommunalskattela-

eller sådan1928:370. bolag 1928:370. inländskFör Förgen genan-
sammanslutning, enligt juridisk2 §16inan som person som avses

§ 12 skall betraktas 2 första stycket gällermom. som mom. som
svensk ekonomisk hemortskommunförening, gäller den kommun,

hemortskommun vilkenden kommun, inom den verkliga ledningensom
inom vilken den verkliga ledningen företaget utövades den lav novem-

företaget föreutövades den ber det årl näst närmastav novem- som
ber före föregått taxeringsåret.det årnäst närmastsom
föregått taxeringsåret.

För juridisk gäller hemortskom-än sagtsannan person som somnyss
den kommun, vederbörande styrelse eller förvaltning dendär lmun

november före taxeringsåret, sittdet föregått hadenäst närmastsom
eller där eller ombud vidsyssloman nämnda tid bosatt.säte var

16§
m2 Med utländsk juridisk juridisk2 Med utländskm 0 m o m.

i denna lag associa- i denna lag associa-person avses person avses
tion, enligt lagstiftningen i den tion, enligt lagstiftningen i densom som

där den hemmahörande där hemmahörandekan den kanär ärstat stat
förvärva rättigheter, förvärvaikläda sig rättigheter, ikläda sig
skyldigheter och föra talan inför skyldigheter och föra talan inför
domstolar och andra myndigheter domstolar och andra myndigheter
och vilkens fönnögenhetsmas- och vilkens förmögenhetsmas-över över
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

frittdelägarna inteenskildafritt deinteenskilda delägarnade sasa
verkliga led-denförfoga. Omkanförfoga.kan
landet skall,här iningen utövas

punkt 10fall iiutom som avses
stycketandra anvisningarnaa av

kommunalskattelagen§till 53
dockden1928:370, inte anses
juridiskutländsk personvara en

juridiskinländskutan person.en
ijuridiskutländski denna lagbolagutländsktMed person somavses

föremål för beskattninghemmahörande ärdär den ärden är somstat
underkastade.aktiebolagsvenskadenlikartad ärsom

juridiskutländskockså alltidlagbolag i dennautländsktSåsom avses
Sverige harvilkamedföljandei någonhemmahörande stater,avperson

utländskadendubbelbeskattning,undvikandeavtal föringått omav
begränsningavtalets reglerpå vilkenjuridiska är ompersonenpersonen
i dennahemvistenligt avtalet hartillämpas och stat:beskattningsrättenav

Belgien,Bangladesh, Barbados,Argentina,Amerikas Stater,Förenta
Canada, Danmark, Egypten,Bulgarien,Brasilien,Bolivia, Botswana,

Indien,Grekland,Gambia,Frankrike,Finland,Filippinerna,Estland,
Jamaica, Kenya,Italien, Japan,Israel,Island,Irland,Indonesien,

Lettland, Litauen, Luxemburg,RepublikenKina, Korea,Folkrepubliken
Nederländerna, NyaNamibia, Norge,Mauritius, Mexiko,Marocko,Malta,

Schweiz, Singapore,Ryssland,Rumänien,Polen,Pakistan,Zeeland, Peru,
Storbritannien och Nordirland,Lanka,Republiken, SriSlovakiska

Trinidad och Tobago,Republiken,TjeckiskaTanzania,Sydafrika,
Vietnam,Venezuela,Ukraina,Tyskland, Ungern,Turkiet,Tunisien,

Österrike f.d. del-övrigaochZambia, ZimbabweVitryssland, samt
Sovjetunionen.irepubliker

stadgas,uttryckligendärbolag likställs,Med utländskt annat
liksom dödsbo eftermenighetutländskfrämmande stat samt somperson,

riket.istadigvarande vistades härbosatt ellerfrånfälle intevid sitt var

27 §
m0m.° hemmahörandeelleri riket bosatthär avyttratHar4 personen

utländskt bolag ochmotsvarandeelleraktiebolagaktier till svenskt ettett
nyemitterade aktier i detavyttrade aktiernaför devederlagetutgörs av

motsvarande högst tioeventuelltköpande bolaget och procent avpengar
skattepliktigskallvärdenominellaaktiemasde nyemitterade som

Vadvederlagetrealisationsvinst räknas den del utgörs pengar.avsomav
förening.i ekonomiskandelarockså vid avyttringtillämpassagts avnu

anskaffningsvärdeförvärvade till detskallaktiernaDe mottagna anses
eller andelama.avyttrade aktiernagällde för desom

frånavñyttatinte harförsta stycket gällerBestämmelserna i person som
hit ändåanknytningreglerna väsentligföljdriket till omavmen som

här.bosattanses
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Vid avyttring aktier fåmansföretageller andelar i i 3 §somav avses
12a tredje stycket, tillämpas första stycket endast skattemyndig-mom. om
heten lämnar medgivande till detta. Sådant medgivande får lämnas om
inte någon vinsten skulle ha tagits intäkt tjänst.del somav upp av
Skattemyndighetens Riksskatteverket.beslut får överklagas hos Riks-
Skatteverkets beslut får inte överklagas.

Flyttar skattskyldig skattskyldigutomlands Flyttar utomlandsenen
och hearhan tidigare aktier han tidigare aktieroch haravyttrat avyttrat
eller andelar till utländskt bolag eller andelar till utländskt bolagett ett
varvid bestämmelserna i första eller varvid bestämmelserna i första eller
tredje tillämpats, skall tredje stycket tillämpats, skall skat-stycket skat-
teplikt uppkomma utñytt- teplikt uppkomma utflytt-när näranses anses
ningen sker i fråga den del ningen sker i fråga den delom av om av
realisationsvinsten tidigare realisationsvinsteninte tidigare intesom som
tagits till beskattning. tagits till beskattning. Medupp upp

bolagutländskt jämställs dettai
stycke sådan inländsk juridisk per-

§ första16 2isom avsesson mom.
stycket och till konstruktionsom
och villkor för delägarskap motsva-

svenskt aktiebolag.ettrar

Denna lag träder i kraft den januari 1997.l

Senastelydelse lagens rubrik 1974:770.avz Lydelse enligt l99596:104.prop.3 Senastelydelse 1994:1860.
Senastelydelse 1994:1859.

5 Senastelydelse 1994:1861.
° Senastelydelse 1994:1863.
7 Senastelydelse 1990:651.
3 Lydelse enligt 199596:95.prop.° Lydelse enligt l99596:l09.prop.
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kupongskattelagenändring iFörslag till lag3 om
1970:624

l970:624kupongskattelagenföreskrivs och 4 §§Härigenom latt
följande lydelse.skall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

l
för utdelninglag tillenligt dennaKupongskatt erläggs annatstaten av

statlig1947:576stycket lagenfjärdei §slag 3 7än omsom avses mom.
aktiebolag.i svensktinkomstskatt på aktie

iaktieVad i denna lagaktie iVad i denna lag sägssägs omom
gälleraktiebolaggäller svensktsvenskt aktiebolag ävenäven

värdepappersfondi svenskvärdepappersfond. andelandel i svensk
andel sådanoch aktie eller in-i

juridiskländsk iperson som avses
första lagen§ stycket16 2 mom.

inkomstskatt och tillstatlig somom
och del-konstruktion villkor för

svensktägarskap motsvarar ett
aktiebolag.

34§
forskattskyldighet föreliggerforskattskyldighet föreligger

utdelningsberättigad, denneutdelningsberättigad, denne ärär omom
ellerfysiskeller bosattbosattfysisk ärär person, somperson, som

riket,stadigvarande vistas iriket, härhär istadigvarande vistas
ellerefter sådaneller dödsboefterdödsbo sådan personperson

ochutländsk juridiskochutländsk juridisk ut-ut- person,person,
till in-delningen hänförlighänförlig till in-delningen ärär

näringsverksamhetkomstnäringsverksamhetkomst somavsomav
idriftställe häri bedrivits från fastdriftställe härbedrivits från fast

föreliggerriket. skattskyldighetföreliggerriket. skattskyldighet
utdelningsberättigadinte förutdelningsberättigad dockinte fördock

den delutländsk juridisk förför den delutländsk juridisk personperson
utdelningen enligt punkt 10enligt punktutdelningen 10 somavsomav

anvisningarna tillandra stycketanvisningarna tillandra stycket avav
kommunalskattelagenkommunalskattelagen 53§53§

beskattats hos del-1928:370 harbeskattats hos del-1928:370 har
Skattskyldighet föreliggerägaren.ägaren.

utdelningsbe-heller för sådaninte
inländsk juridiskrättigad person

§ första216i mom.som avses
statliglagen 576stycket 1947: om

inkomstskatt.
kommandit-intressegruppering,ekonomiskhandelsbolag, europeiskFör

del utdelningenskattskyldighet for denbolag och rederi föreligger somav
fastbedrivits frånnäringsverksamhethäntörlig till inkomstär somav

på eller medlemoch belöper delägaredriftställe här i riket ärsomsom
här.bosatt eller stadigvarande vistas
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skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som
innehar aktie under sådana förhållanden, obehörigendärigenomatt annan
beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från
kupongskatt.

skattskyldighet föreligger icke skattskyldighet föreligger inteför
för i eller i17 § § eller 18 §17person, avsessom person, som avses
18 § lagen 1947:576 lagen statlig inkomst-l 1mom. om mom. om
statlig inkomstskatt. skatt.

skattskyldighet föreligger inte heller för juridisk ipersonen en
främmande medlem i Europeiska gemenskapen, denärstat som om
innehar eller andelskapitalet i utdelande25 det bolagetprocent mer av
och uppfyller villkoren i artikel i det2 Europeiska gemenskapernas rådav
den 23 juli direktivet1990 ordning förantagna om en gemensam
beskattning avseende moder- och dotterbolag i olika medlemsstater i
direktivets januarilydelse den 1995 90435EEG.1

träder i kraft den januariDenna lag 1 1997.

Senastelydelse lagens rubrik 1974:996.av1 Senastelydelse 1994:1867.
3 Senastelydelse 1994:1868.
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1986:468lagenändring itill lagFörslag4 omom
skattutländskavräkning av

avräkning1986:468lagenföreskrivs §Härigenom 1att avom
lydelse.följandehautländsk skatt skall

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§1
i riket, ellerhärvarit bosatttid då hanunderfysiskOm person,

haft intäktharjuridiskinländsk person
1928:370kommunalskattelagenenligtvid taxeringmedtagitsa som

statlig inkomstskatt,1947:576eller lagen om
ochi utländskbeskattatshanför vilkenb stat

härrörautländskaskattelagstiftningen i denenligt statenc ansessom
därifrån,

inskränkningmed denhar haninskränkningmed denhar han -- avräk-följer 2 §avräk-följer 2 § genomavsomgenomavsom -- utländskadel denning denutländskadel dendenning avavavav
intäktenbelöper påskatten rättintäktenbelöper på rättskatten somsom

nedsättning statligerhållastatlignedsättningerhålla att avatt av
in-och kommunalinkomstskattin-kommunalochinkomstskatt

enlighet med vadikomstskattvadmedkomstskatt i enlighet somsom
inländskSomframgår 4-13 §§.framgår §§.4-13 avav

sådanjuridisk ävenavsesperson
enligtjuridiskutländsk somperson

stycket lagenförsta§16 2 mom.
inkomstskatt skallstatlig ansesom

juridiskinländsk person.vara en
fysisk enligti fall dåtillämpliga delariMotsvarande gäller person

fastighetsskatthar erläggafastighetsskattstatlig1052lagen 1984: attom
privatbostad.utlandet belägenför ien

statliglagenprövning enligt § 8vid 7svenskt företagKan ett mom. om
utländskainkomstbeskattning deninte visa deninkomstskatt att som

med den inkomstbe-jämförligunderkastadjuridiska ärärpersonen
statlig inkomstskattenligt lagenskulle ha skettskattning omomsom

och skallsvenskt företag,förvärvats mottageninkomsten hade av
förförutsättningarövrigaSverige,iutdelning därför beskattas attärmen

uppfyllda hari nämndafor utdelningenerhålla skattefrihet moment
stycket ochenligt förstamedgesavräkningdenföretaget, utöver som

erhålla ned-avräkningdubbelbeskattningsavtal, rättenligt attgenom
motsvarandebeloppinkomstskatt medsättning statlig trettonettav

iavräkning gällerVid sådanbruttobelopp.utdelningsdennaprocent av
i §§.föreskrivs 4-13delar vadtillämpliga som

januari 1997.i kraft denlag träder lDenna

lydelse 1994:1873.Senaste
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ändrin i lagen 1990:6625 Förslag till lag omom
premiebeta ningarskatt vissa

vissaHärigenom föreskrivs lagen 1990:662 skattl §att om
följandepremiebetalningar skall ha lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1§
Till skall betalas skattTill skall betalas skatt statenstaten

enligt denna lag premierenligt denna lag på premier somsom
svensk juridiskerläggs svensk juridisk erläggs personperson avav

och fysisk bosatt i och fysisk bosatt iärär person, somperson, som
Sverige Sverige eller stadigvarande vistaseller stadigvarande vistas
här avseende personförsäkringavseende personförsäkring härsom som
har meddelats i utomlands har meddelats i utomlands be-be- enen
driven försäkringsrörelse. Med driven försäkringsrörelse. Som
premier likställs juridiskersättning svensk ävensom person avses
lämnats vid sådan överlåtelse sådan utländsk juridisksom person som

i förutsättning enligt § första stycket2 § under 16 2attavses mom.
tidigare betalningar försäkring- lagen 1947:576 statligför in-om

skallinte varit enligt komstskattskattepliktigaen anses vara en
denna lag. inländsk juridisk person.

Med premier likställs ersättning
sådanlämnats vid överlåtelsesom

i under förutsättning2 §som avses
tidigare betalningar för försäk-att

ringen inte varit skattepliktiga
enligt denna lag.

Skatt skall betalas for premierdock omkostnad iutgörsom
näringsverksamhet riket.utom

Denna lag i kraft januari 1997.träder den l

Lydelse enligt 199596:97.prop.

2 15-1377
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1991:586ändring i lagenFörslag till lag6 omom
inkomstskatt för utomlands bosattasärskild

särskild inkomstskattföreskrivs lagen 1991:586Härigenom 2 §att om
följandeskall ha lydelse.för utomlands bosatta

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2§
ianvändsBeteckningaranvänds iBeteckningar somsom

kommunalskattelagen 1928:370,kommunalskattelagen 1928:370,
in-statlig1947:576statlig in- lagen1947:576lagen omom

uppbördslagenochkomstskattuppbördslagenkomstskatt och
betydelse iharbetydelse i 1953:2721953:272 har sammasamma

intedenna lag,lag, intedenna annatannat angesomangesom
sammanhanget.eller framgår 1framgår sammanhanget. 1eller avav

med bosattlagmed bosatt dennadenna lag avsesavses
fysiskl ds:utomlands: fysisk attatt utom personan ompersonom

här i riket ellereller denne inte bosattinte här i riketdenne bosatt ärär
medstadigvarande vistas här,medstadigvarande vistas här, samtsamt

i utlandet:hemmahörandei utlandet:hemmahörande
fysisk denne bo-bo-fysisk denne ärär attatt personompersonom

juridiskutomlands ochjuridiskutomlands och sattsatt per-omom
registrerad härdenne interegistreraddenne inte ärär attatt sonperson
driftställefast härriket, inte harinte heller har fast ii riket ochhär

sådan inländskhellerochhär.driftställe inte är
§juridisk 16iperson som avses

stycketförsta lagen2 ommom.
inkomstskatt.statlig

januarilag träder i kraft den 1 1997.Denna
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Förslag till ändring i lagen 1991:5917 lag om om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
artister mfl.

särskildHärigenom föreskrivs lagen 1991 :591 inkomstskatt3 §att om
för utomlands bosatta artister mfl. skall ha följande lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

3§
denna lag medI avses

ibosatt utomlands: fysisk denne inte bosatt här riketärattom person
eller stadigvarande vistas här,

hemmahörande i utlandet:hemmahörande i utlandet:
fysisk denne fysisk denne bo-bo- ärär attattom personperson om
utomlands och juridisk utomlands och juridisksatt sattom om

denne inte registrerad denne inte registreradärär attattperson person
här fast driftställei riket och inte heller har fast här i riket, inte har
driftställe heller sådanhär, här och inte in-är

ländsk juridisk iperson som avses
§ första stycket lagen16 2 mom.

statlig inkomstskatt,1947:576 om
inför publik eller vid ljud-artistisk verksamhet: personligt framträdande

ellereller bildupptagning sång, musik, dans, cirkus liknande,med teater,
den artistisk verksamhet,artist: utövarsom

idrottslig verksamhet: personligt framträdande infor publik direkt eller
ljud- eller bildupptagningar,genom

idrottsman: den idrottslig verksamhet,utövarsom
artistföretag: fysisk eller juridisk utan att arrangör motperson som vara

ersättning tillhandahåller artist eller idrottsman,
fysisk eller juridisk anordnar tillställning medarrangör: person som

artistisk eller idrottslig verksamhet,
svenskt fartyg: sådant svenskt handelsfartyg i § lagen1som avses

1958:295 sjömansskatt eller sådant utländskt handelsfartygom som
i punkt anvisningarna till nämnda paragraf.lavses av

Denna lag träder i kraft den januaril 1997.
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ändring i lagenFörslag till lag8 om
föravdrag1993:1539 om

näringsverksamhetunderskott av

avdrag för1993:1539Härigenom föreskrivs och lagen3 4att om
följande lydelse.näringsverksamhet skall haunderskott av

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

3§
aktiebolag,Med företagaktiebolag,Med företag avsesavses

bankaktiebo-ekonomisk förening,ekonomisk förening, bankaktiebo-
försäkringsbolag,lag, Sparbank,Sparbank, försäkringsbolaglag,

sådanutländskt bolag ellerutländskteller bolag. in-
ländsk juridisk iperson som avses

stycket lagen§ första16 2 mom.
inkomstskattstatlig76I 94 7:5 om

och vill-till konstruktionoch som
delägarskapkor för motsvarar ett

svenskaktiebolag ellersvenskt en
ekonomisk förening.

beskattningsåretmed underskottföretagförlustföretagMed ettavses
ägarför-omfattats sådanbeskattningsår företagetföre detnärmast av en

i ellerändring 4 5som anges
ideelldödsbo, stiftelse,fysiskrättssubjektMed annat person,avses

utländskt bolag. Medjuridiskutländskförening eller änpersonannan
i vilket subjekt de slaghandelsbolagrättssubjekt ävenannat av somavses

Närstående räknasdelägare.i föregående mening är som person.enanges
morföräldrar, make, avkomling,far- ochnärstående föräldrar,Med avses

avkomlingmake och avkomling. Medsyskonsavkomlings make, syskon,
Med närstående dödsbonfosterbam.styvbam och ävenäven avsesavses

i fjärde och femtesådani vilka någonoch handelsbolag person som anges
meningarna delägare.är

kvarstår från be-underskottgammalt underskottMed somavses
förlustföretagbeskattningsår dåföre detskattningsåret ettnärmast

eller eller utgjorti 5 §ägarförändring 4omfattats sådan som angesav en
fusion, ombildning elleri sådanföretagöverlåtande eller Övertagande

första stycket.Övertagande i 12 §som anges

4
ägarförändringha omfattatsskallförlustföretagEtt ettomav enanses

förlustföre-bestämmande inflytandefåttden ägarenföretag övernya
taget.

förlustföretag ellerha skettägarförändring skallEn även ettanses om
inflytandeföretag fått bestämmandetill sådantmoderföretag överettett

dotterföretaget.företag detett annat nya
tillämpning första ochoch Vidtillämpning förstaVid avav

skall företagandra styckenaskall företagstyckenaandra ettett
bestämmande inflytan-habestämmande inflytan-ha ettett ansesanses
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

företag detdet deföretagde över annatettöver ett annat omom
tillföretaget dotterföretagdotterföretag tillföretaget ärär senaresenare

enligt kap. §förra företaget l 5detkap. §det förra företaget enligt 5l
1975:1385,aktiebolagslagen1975:1385,aktiebolagslagen

1987:667lagenkap. 4 §1987:667 lkap. 4 § lagen1 omom
kap. 6 §föreningar, 1ekonomiskakap. §ekonomiska föreningar, 61

1987:618,bankaktiebolagslagen1987:618,bankaktiebolagslagen
sparbankslagenkap. 2 §sparbankslagen 1kap. §1 2

kap. lagen1987:619, 5 §1§ lagenkap. 51987:619, 1
medlemsbanker1995:000medlemsbanker1995:000 omom

försäkringsrörel-eller kap. 9 §försäkringsrörel- 1eller kap. §1 9
utländskt1982:713.selagen Ettutländskt1982:713. Ettselagen

skall ha bestäm-bolagbestäm-habolag skall ettett ansesanses
företaginflytandemandeföretag övermande inflytande ettöver ett

varitskulle haföretagetvarithaföretaget skulle ettett omom
utländskatill detdotterföretagutländskadotterföretag till det

svensktvaritdettasvenskt bolagetbolaget detta varit ettett omom
ekono-svenskaktiebolag elleraktiebolag. en

Vadmisk förening. sagts omsom
bestämmandeutländskt bolagsett

sådaninflytande gäller även en
juridiskinländsk avsesperson som

lagenförsta stycket§16 2i mom.
inkomstskatt.statligI 94 765 om

gångenförstajanuari och tillämpasi kraft den 1997lag träder 1Denna
Äldre fortfarande i frågaföreskrifter tillämpas dockvid taxering.års1998

ikraftträdande.före lagensskettägarförändringar somom

1995962104.Lydelse enligt prop.2 enligt 199596:74.Lydelse prop.
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Bakgrundl

Historik1.1

För aktiebolag juridisk skallelleratt ett annan person anses som
principobegränsat skattskyldig i Sverige förutsätts i den svensk,äratt

dvs. bildats ocheller registrerats i enlighet medden har svenskatt
princip fanns tilllagstiftning. undantag från denna och med års1994Ett

den s.k. Luxemburgparagrafen.taxering i SIL, Lagrummet2 § 12 mom.
givna förutsättningar skulle bolag eller juridiskstadgade underatt annan

utomlands beskattas såsom svensk ekonomisk förening.med säteperson
följande lydelse:Bestämmelsen hade

juridisk för ekonomisk verksamhet sittbolag ellerHar annan person
i utlandet, den verkliga ledningen företaget härutövassäte men av

i riket, företaget enligt denna lag betraktasskall svensksom
förening, såvida företaget, ellerekonomisk direkt förmed-genom

ling huvudsakligen ellerjuridisk därmedägs annatav person,
jämförligt innehas svenska fysiska och företagetssätt av personer
verksamhet väsentligen består i förvaltning eller handel medav
värdepapper eller därmed likartad lös egendom.annan

Luxemburgparagrafen, ursprungligen hade sin plats i 64 § 2som mom.
tillkomKL, lagstiftning år Till grund för lagstiftningsarbetet1933.genom

låg förslag från års bolagsskatteberedning i dess betänkande1928 SOUett
1931:40. betänkandet framgår bestämmelserna i paragrafen hadeAv att
sin grund i farhågoruppkomna för utveckling där svenska medborgareen
i syfte undandra sig beskattning i Sverige förde kapital i formatt över av
värdepapper till holdingbolagutländskt samtidigt de sittsom genom
inflytande bolaget alltjämt för del kunde förfoga bolagetsöver överegen
tillgångar och avkastning de direkta ägare.som om vore

Beredningen anförde i fråga vilka bolag skulle träffasom som av
bestämmelsen följande.bl.a. Gällde det bolag, i verklighetensom var
svenska, låtitfastän de registrera sig utomlands, fanns ingen grundad
anledning intevarför de i beskattningsavseende behandlades såsom
svenska. Samtidigt borde praktiska skäl behålla iregeln, attman av
Sverige registrerade bolag alltid skulle betraktas svenska. detNärsom
sedan gällde bestämma, vilka i utlandet registrerade bolagnärmareatt

skulle svenska, det lämpligt såsom sådana behandlaattsom anses som var
endast bolag, vilkas verkliga ledning utövades här i riket, vilkas intressen-

huvudsakligen svenska vilkas väsentligenoch verksamhet bestodter var
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i Sverige eller värdepapper.fastigheterhandel medförvaltning elleri av
inbegripa industri- ellerregelnundersåledesDet attavsettvar
dotterbolag.svenskautlandet,handelsaktiebolag i varsom

anslöt sig i allt1933:171,förelades riksdagen,Lagförslaget prop.som
departementschefenFöredragandeförslag.väsentligt till beredningens

registrerati utlandetbedömningenvidemellertid,uttalade ettatt om
skullebetraktas svensktbeskattningshänseendeskulle iföretag som

inte till detsakförhållanden ochföreliggandetill sätthänsyn tas som man
formellt svaradeutseendevidsig böra tillämpaansett personer, somav
adresserandesammanträden,ledning, hållandeför företagets avav

driftställefastskulle förläggandethelleroch dylikt.korrespondens Inte av
lagstiftningsåtgärdavgörande. Vidtogslandeti eller andra envaraena

vidalltför stark bundenhetförebyggajust förfallet att envarsom nu
skulle låta dylikaintedet uppenbart,faktorer,fonnella att manvar

sådan kraft.underordnad betydelsefaktorer sätta en urmeraav
ändringarvidtogs vissa1933:BeU64,riksdagsbehandlingen, bet.Under

hade föreslagitspropositionensyfte.förtydligande l ävenattnärmastav
skulle omfattasi Sverigefastighetereller handel medförvaltning avav

eftersom ifrågavarandebl.a.förslagavstyrkte dettaregeln. Utskottet
fastigheter i Sverige. Medkunde köpaförvärvstillståndföretag inte utan

riksdagen bestämmelsen.utskottet föreslogändringarde antogsom
betänkandet Intemationellaföreslog iDubbelbeskattningssakkunniga

Luxemburgparagrafen.skärpning Deskattefrågor, 1962:59,SOU aven
skattskyldigheten till andrautvidgningsakkunniga förordade aven

ursprungligaden lydelsen.in underbolagskonstruktioner dem föllän som
skatteñyktssyfte med helt eller delvisbildats ipå bolagSom exempel som

åsyftade nämnde deLuxemburgparagrafeniverksamhet deänannan
rörelse, bolag förmed vissförenassakkunniga bl.a. holdingbolag som

immateriellaandraochförvaltning svenska uppñnnares patent avav
förmellanhänderuppträderformellträttigheter bolag,samt somsom

vinst.derasmindre delföretagare uppbär ellersvenska och större av
inte gå såemellertid för närvarandekundeEnligt de sakkunniga man

obegränsadoch föreskrivasvenska reglernalångt ändra de internaatt
verkliga ledning i Sverige.vilkasskattskyldighet för alla företag, utövas

miste för normalfalletskulledåSkälet att enomsom angavs var man
alternativsådant vissa svårighetervidVidare skullelättillämplig regel. ett

fall i vilka skatteñyktsavsiktundantaskattskyldighetkunna uppstå frånatt
industriföretagssvenskaexempelvisföreligger,uppenbarligen inte

utlandet.rörelsedrivande dotterbolag i
ägarrekvisitet iocksåförordadeDubbelbeskattningssakkunniga att

huvudsakligt ägande mer 50påregeln skulle lindras från kravet än
skulle innehasprocentväsentlig del 25-40kravprocent. Ett att en

föreslog detillräckligt. Dessutomfysiska bordesvenska varapersonerav
preventiva effektbestämmelsensskärpningsakkunniga attgenomaven

i frågaför de svenskapersonligt betalningsansvarstadga ägarna om
företaget.påfördes utländskadetmed stöd lagrummetskatter, avsom

sakkunniga,innebörd anförde deledningsrekvisitetsfråga attI om
svenskägtdärföruppfyllt enbartrekvisit inte tordenämnda att ettvara
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utländskt bolag tillhörde svensk koncern. För den verkligaatten
ledningen skulle utövad Sverigei torde därutöver få krävas, härattanses
bosatta bestämde inte endast de linjerna i detöver storapersoner
utländska bolagets verksamhet utövade ledning och kontrollävenutan av

exempelvis varuköp och varuförsäljningaröver eller anställning av
personal eller sådant kan höra till den vanliga rutinen isägasannat som

företag.ett
det fortsattaI lagstiftningsarbetet, 1966:127, lämnade dockprop. man

de förslag i betänkandet sidan avsåg beskattning företag isom av
utlandet med den verkliga ledningen i Sverige. Luxemburgparagrafen kom
därför kvarstå oförändrad.att

Genom års intemationellt-skatterättsliga1989 lagstiftning utländskaom
bolag prop. 198990:47, bet. l98990:SkUl6, SFS 1989:1040m.m.
infördes definitionerdels begreppen utländsk juridisk respektiveav person
utländskt bolag, dels regler för i vilka fall här hemmahörande delägareen
i utländsk juridisk skall beskattas för den del den utländskaen person av
juridiska vinst belöper delägaren CPC-lagstiftningen.personens som

Genom reformering företagsbeskattningen prop. l99394z50, bet.av
199394:SkU15, SFS 1993:1543 ändrades definitionen utländskt bolagav
och Luxemburgparagrafen avskaffades. Regeringen anförde i anledning

förslaget slopande regeln följande. tillämpligFör krävsattav om av vara
rad rekvisit och i praktiken regeln endasthar varit föremål fören

Regeringsrättens prövning tillfälle.vid befanns dåDen inteett vara
tillämplig. Regeln svår effektuera.mycket kräverDen samarbeteär att
med myndigheter i andra länder, förutsätts bidra till svensktatt ettsom
beskattningsunderlag kan fastställas för i den hemmahörandestatenen
juridisk Med verkan från och med den januaril 1990 infördesperson.
regler löpande beskattning enligt reglerna för handelsbolag i vissa fallom

delägare i utländsk juridisk inte uppfyller definitionenav person som
utländskt bolag. Luxemburgregeln har utgjort komplement till dessaett
regler. funktionDenna kunde emellertid lika väl fyllas ändringargenom
i definitionen utländskt bolag.

RÅiDet propositionen nämnda rättsfallet ref.1990 där55,är
Regeringsrätten i förhandsbesked angående tillämpningen Luxem-ett av
burgparagrafen fann det s.k. ägarrekvisitet inte uppfyllt detatt var om
utländska holdingbolaget ägdes börsnoterat bolag i sin i sistaturav som
ledet ägdes mycket vid krets fysiskasvenska Fråganav en av personer.

verklig ledning kom i detta fall inte till bedömning. Luxemburg-om upp
paragrafen har varit föremål för prövning i Regeringsrätten vid ytterligare

Äventillfälle. här det fråga överklagat förhandsbesked,ett RNettvar om
1958 3:7a, där rättsnämnden fann schweiziskt värdepappersför-att ett
valtande bolag, styrelse bestod i Schweiz bosatt ochvars av en person

ägdes till 98 i Sverige bosatt fysisk hade sinprocentsom av en person,
verkliga ledning i Sverige. Regeringsrätten integjorde ändring i förhands-
beskedet.

Luxemburgparagrafen upphörde gälla lag december16 1993att genom
nr 1543, trädde i kraft januari 1994 och tillämpades1 från och medsom

års1995 taxering.
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Gällande1.2 rätt

ochmellan obegränsatåtskillnadSkattereglersvenskaEnligt görs
inländskaskattskyldigaObegränsatsubjekt. ärskattskyldigabegränsat
juridiskastycket b SIL. Dessaförstajuridiska 6 § l mom.personer

i Sverige ellerde förvärvatall inkomstSverige föribeskattaspersoner
utländskaoch andrautländska bolagskattskyldigautomlands. Begränsat är

och dförsta stycketutländska bolag 6 § 1juridiska än cmom.personer
för vissa inkomsterendastbeskattasassociationerutländskaSIL. Dessa

inkomstskattskyldiga förhuvudsak deSverige.anknytning till I ärmed
driftställe härfastfastighet ellersig tillhänförnäringsverksamhet somav

i landet.
skallalltså på denberorjuridiskförSkattskyldigheten ompersonen

svenskdefinition begreppetNågoneller utländsk.svensk avanses som
i regelskattelagar. Meneller andrainte ifinns SILjuridisk person avses

juridiskjuridiskmed svenskskatterättslig meningi person somenperson
lagstiftning.svenskmedi enlighetocheller registreratsbildats

innebärföreningarekonomiskaochaktiebolagassociationsformernaFör
före-registreringsskyldigheteftersominga problemi allmänhetregeln

ekonomiska1987:667lagenoch kap. 2 §kap. 1ligger 2 9 § ABL om
föreliggerhandelsbolagförkanföreningar. Här ävennämnas att numera

registreringsplikt.
föreningar saknarideellastiftelser ochassociationsformer,Andra t.ex.

registreradsålunda intejuridiska ärregistreringsplikt. denOm personen
Sverigeisittmotsvarande har sätestyrelsen eller ansesorganmen

skattehänseende.inländsk iassociationen dock som
skattskyl-begränsattidigareUtländska juridiska nämntsärpersoner som

association, enligtjuridiskutländskSverige. Meddiga i somperson avses
rättig-förvärvahemmahörande kandendärlagstiftningen i den ärstat

domstolar och andrainföroch föra talanskyldigheterikläda sigheter,
delägarnade enskildaförmögenhetsmassavilkensmyndigheter och över

förarbetena,första stycket SIL. Avinte fritt kan förfoga 16 § 2 mom.
enligtjuridiskadenframgår198990:47 17, att personenprop. s.

själv kunna företaochrättskapacitetskall halagstiftninghemstatens egen
associationenbetydelsesaknardet däremoträttshandlingar, att ommen

eller inte.juridiskbetecknas personsom
hemmahörandedär denUtländsk juridisk i den ärärstatperson som

aktiebolagsvenskadenlikartad ärunderkastad beskattning somen
andra stycket16 2utländskt bolag §underkastad definieras mom.som

juridisk vilkenutländskbolagutländsktVidare såsomSIL. personanses
Sverige ingått dubbelbe-länderdehemmahörande i någotär somav

tredje stycketuppräknats i 16 § 2skattningsavtal med och mom.som
påjuridiskadengäller dock endast ärSlL. Detta personpersonen enom

tillämpas.beskattningsrättenbegränsningreglervilken avtalets avom
skerdubbelbeskattningsavtal medingårSverige statNär ett annanen

juridiskabehandlingenskattemässigaprövning den sompersoneravaven
sida dåfrån svenskhemvist där. Omdefinition harenligt avtalets man
svenskalikartad denbehandlingenskattemässigadenñnner äratt som
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bolag underkastad fors landet in bland de iuppräknas 16 §är stater, som
2 tredje stycket SIL. med vilken Sverige sluter skatteavtalEn statmom.
kan likväl på listan inte alla bolagsforrner fore-ävenupptas om som
kommer i frågai vilka avtalets regler be-ärstaten personer om
gränsning beskattningsrätten tillämpas. dessa fall utesluts den inteIav
önskvärda bolagstypen uttryckligen från tillämpningsområde.avtalets
Företagsfonner här omfattas s.k. offshore-lagstiftning.t.exsom avses av
Bolag omfattas sådan lagstiftning bedriver i den där de ärstatsom av
bildade och registrerade ingen verksamhet i egentlig mening. Bolagens
inkomster frånhärrör i stället verksamhet utanför denna Vanligt ärstat.

endast hemmahörande i utlandet får delägare i sådanaatt personer vara
bolag. normalt inte tillåtet för bolagen bedrivaDet verksamhetär att
hemmamarknaden i den där de bildade. Skatt utgår vanligen i formärstat

fast årlig avgift eller mycket låg skattesats oftamed påav en en en
schablonmässig Syftet med denna speciella lagstiftningbas. dra tillär att
sig utländska investerare. attraheras i sin möjlighetenDessa tur attav
undgå beskattning i där de hemmahörande.ärstaten

iEn svensk delägare utländskt företag kan under vissa förut-ett
sättningar bli beskattad för sin resultatetlöpande andel i det utländskaav
företaget. inträffar utländsk juridisk inteDetta kvalificeraren personom
för begreppet utländskt bolag. Beskattningen då enligtsker de regler som
gäller för handelsbolagdelägare i och reglerna brukar benämnas CFC-
lagstiftning punkt andra stycket b anvisningarna till10 53 § KL. Förav

löpande beskattning delägaren skall ske krävs vid beskattnings-att attav
årets utgång inñytandeden svenske delägaren har visst minst tio-

kapital eller och det totala svenska inflytandetprocent röster ärattav -
viss omfattning minst femtio kapital eller Medröster.procentav av-

delägares innehav likställs innehav inom viss närståendekretsäven en av
fysiska och juridiska personer.

Sker handelsbolagsbeskattning i Sverige delägaren i utländskav en
juridisk skall utdelning från juridiskaden till delägarenperson personen
inte träffas svensk beskattning 3 Vid avyttring§ 10 SIL.av mom. av
aktier eller andelar i s.k. CFC-bolag gäller vanliga reavinstregler. Avett

RÅRegeringsrättens avgörande i förhandsbesked, ref.1992 94,ett
framgår dels vid beräkning CPC-bolags inkomst näringsverk-att av av
samhet avdrag fick för tillbelopp skatteutjämnings-göras avsattssom

dels reavinst eller reaförlust vid avyttring andelama skulleattreserv, av
beräknas enbart med hänsyn till vad erhållits för andelama och vadsom
de förvärvats for, och således andelsägaren tidigare exempelvisoavsett om
tillgodofört sig avdrag för underskott i CPC-bolagets verksamhet.



får;f
:73,ggmêâäsüvg



SOU 1995: 134

jämförelserinternationella2 Några

Allmänt2.1

kartläggningdirektiven utföraingår enligt hurDet i uppdraget att en av
motsvarande regler. Vi harandra gjortländer valt utformaatt en

valt redovisaomfattande därefter reglernaundersökning och närmareatt
och Storbritarmien,i två Danmark Norge,våra grannländer, samtav

Tyskland och Nederländerna.
iSverige och de utvalda ländernainterna skattelagstifcningen iDen

därförskillnader. Jämförelser kanuppvisar naturligtvis betydande
emellertid ikartlagda tillämparstundtals svåra Degöra.att staternavara

för obegränsadeller form verklig ledning kriteriumetten annan som
uppvisar vårskattskyldighet för juridiska Som framgår nedanpersoner.

fråga de igenomgång dock skillnader i kriterier avgörom som om en
utlandet bildad juridisk skall ha verklig ledning i denperson anses egna

olika metoder förVidare tillämpas värdering tillgångar ochstaten. av
skulder associationer i ivid flyttning de studien ingående staterna.av

uttagsbeskattning vid utflyttningReglerna också olika utformade.ärom

Utländsk2.2 rätt

2.2.1 Danmark

Nyligen har i dansk skattelagstiñning införts regeln verklig ledning iatt
Danmark skall där medföra obegränsad skattskyldighet för juridiska

Enligt den danska selskabsskatteloven vissa uppräknadepersoner. anses
associationsformer selskaber och foreninger mfl. hemmahörandesom
i Danmark den verkliga ledningen associationen i det följandeom av -
benämnt bolaget finns i landet hvis ledelsen ihar saadeher landet. Det-
har i det här fallet ingen betydelse bolaget registrerat iär ett annatom
land. Bolag iregistrerade Danmark indregistrerede aktieselskaberärsom

hemmahörande i Danmark och berörs därför inte förstnämn-denanses av
da regeln. Obegränsad skattskyldighet kan alltså bero antingen
registrering i på verkligaDanmark eller bolagets ledning finns iatt
Danmark.

för verkligaAvgörande den ledningen bolag skallettom av anses
utövad i Danmark beror på konkret värdering de faktiska för-en av
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i bolaget. Vid denna värdering läggsbeslutsfattandethållandena avseende
har med den dagligafrämst vikt vid beslutförst och göraattsom

Bolaget därför oftaangelägenheter.förvaltningen bolagets ansesav
direktionen har sitt eller huvud-i Danmarkhemmahörande säte närnär

kontoret ligger i Danmark.
dagliga ledningen bolaget,utför den faktiskaden mån styrelsenl av

väsentlig betydelse vidfor styrelsenskommer platsen säte att vara av
hemmahörande i Danmark. så fall detbolaget lvärderingen är ärav om

sina förverkligen fattar beslut avgörandeplatsen där styrelsen ärsom
verkliga ledningen kan aktuellt ifrågan den Dettautövas. varaom var

dagliga ledningenreellt denstyrelseordförandenfall, utövarnär t.ex. av
före det tillfälle då det formellafattadebolaget, eller beslutennär är

styrelsemötet hålls.
intebolagsstämmonivå i allmänhet avgörandeBeslut påfattas ärsom

utövad i Danmark. Aktiein-verkliga ledning skallför bolagets ansesom
bedömning.avgörande vid dennaheller sådantnehav inteär som

karaktär det inte förekommerverksamhet sådanbolagetsOm är attav
uppgift förvaltadärför bolagets endadaglig ledning,någon är attattt.ex.

beslut sådana denaktier platsen där andrai andra bolag, kan än rörsom
för bedömningenbolaget läggas till grundlöpande förvaltningen för av

ledningsfunktionernaAvgörande dåbolaget hemmahörande. ärär varvar
beslut träffas. beslut i holdingbolag,ligger strategiska Omoch t.ex. ettvar

reellt fattas i Danmark bolagetregistrerat i utlandet,är ansessom
oberoende företagsledningen formellthemmahörande i Danmark attav

hålls istyrelsemötena formellt utlandet.finns i utlandet, eller att
selskabsskatteloven inskränks tillämpningsom-Enligt särskild regel ien

förobegränsad skattskyldighet bolag med verkligrådet för regeln om
bolagUndantaget gäller vissa obegränsatledning i Danmark. ärsom

land, dubbelbeskattningsavtal medskattskyldiga i annat ettett om
lindra dubbelbeskattning inkomstDanmark stadgar, Danmark skallatt av

enligt exemptionmetodenfrån fast driftställe det ifrågavarande landetiett
credit. metoden lindra dubbelbe-eller medge matching Om attattgenom

skattning enligt dubbelbeskattningsavtal, medför Danmark skallattett
lindra dubbelbeskattning inkomst från filialer i det andra landetavseende

enligt det landets internaenligt exemptionmetoden, bolag,anses som
lagstiftning obegränsat skattskyldiga, inte hemmahörande iär som
Danmark.

i Danmark enligtBolag, obegränsat skattskyldiga bestämmelsenärsom
i selskabsskatteloven verklig ledning inländska bolag.anses somom

för andra inländskaTaxering och skatteberäkning sker på sättsamma som
ledning Danmark jämställda medbolag. Bolag med verklig i är även

skattelagstiftning, inte uttryckligeninländska bolag i övrig annatom
dubbelbeskattnings-också i förhållande till de danskaDetta gälleranges.

Danmark ocksåavtalen. med verklig ledning iDessa bolag anses som
utdelning fråninländska selskabsskattelovens regler dotter-beträffande om

till moderbolag.
självägandeEnligt fondsbeskattningsloven fonder och andraär även

skattskyldiga fondensassociationer, bildats i utlandet obegränsat omsom
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fondengällerverkliga i Danmark.ledning Detta oavsettutövas var
frånbildats i utlandet och ledsregistrerad. Fondereventuellt är somsom

bildade ochskattehänseende med fonderalltså iDanmark jämställs ärsom
verkligalagstiftning. Bedömningen, denregistrerade enligt dansk om

i Danmark, sker påutövadledningen fonden skall sättsammaansesav
angående bolag.beskrivitssom ovan

Danmark inträder denverkliga ledningen tillVid inflyttning denav
då bolaget blir hemmahö-vid den tidpunktobegränsade skattskyldigheten

skattskyldighetens inträde tilñytnings-samband medrande i landet. l
värderas. endasttidspunktet tillgångar och skulder Detskall bolagets är

redan omfattade danskoch skulder intevärdet på tillgångar är avsom
driftställe i Danmark, skallfastbeskattning, ettt.ex. somgenom

tillgångar skulder förvärvade vidfastställas. ochEnligt huvudregeln anses
till marknadsvärdet vidanskaffningstidpunktenden faktiska men

skattskyldighetens inträde.
anläggningstillgångar dock förvärvade vid denAvskrivningsbara anses

faktiska anskaffningsvärdet.faktiska och till detanskaffningstidpunkten
enligt danska fram till tiden förreglerDe också maximalt avskrivnaanses
värdeminskningsavdrag. Vid beräk-skattskyldighetens fiktivainträde

de danska avskrivningsreglerningen tillämpasingångsvärdena somav
skattskyldighetens inträde. Emellertid skallgäller obegränsadevid den

till marknadsvärdet vid skattskyldighetenstillgångarna förvärvadeanses
Värderingsregelnskattemässiga restvärdet.inträde, lägre detdet änärom

ianläggningstillgångar har sin grund de danskaavseende avskrivningsbara
och danska bolag.sambeskattning mellan utländskabestämmelserna om

värdering ivarit föremål förtillgångar, harOm avskrivningsbara som
skattskyldighet iunder obegränsadsamband med bolaget dragitsatt

värdeminskningsavdragenfiktivaDanmark, kommer deavyttrassenare
utnyttjade värde-inte återföras beskattastill beskattning. Däremotatt

bolagetminskningavdrag till tid efter det blevi mån hänför sigden de att
obegränsat också eventuell vinstskattskyldigt i Danmark. Beskattas gör
i förhållande till anskaffningsvärdet.

föreliggerföre skattskyldighetens inträde,För utgifter, betalatssom
frittbegränsning deningen avdragsrätt. innebärDetta rätt atten av

föreligger enligt danska regler.periodisera utgifter,dessa som annars
marknadsun-forskningsutgiñer eller utgifter förfrihet gällerDenna t.ex.

möjligtlikaså, det intedersökningar. Bestämmelsen medför är attatt
före skattskyldig-liggerhänförliga till perioderutnyttja underskott som

skattskyldighetens inträdeobegränsadehetens inträde. före denOm det
grund verksamhetskattskyldighet,har förelegat begränsad t.ex. aven

utnyttjas. Motsvarandei därifrånfast driftställe, kan dock underskottett
fastperiodiseras, degäller utgifter, fritt kan t.ex. ettom avsersom

driftställe.
skattskyldigt på grundobegränsatOm bolag upphör attattett avvara

Danmark kommer reglernabolagets verkliga ledning flyttas från om
upplösning ellersamband medanmälan iavslutande taxering och

också,tillämpliga. gällerövergång skattefri verksamhet bli Dettatill att
fårdubbelbeskattningsavtalibolag enligt bestämmelserna ettettom
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dubbelbeskattninghemvist i metoden lindra enligtutlandet, eller attom
dubbelbeskattningsavtal ändras från credit till matching credit ellerett

exemption.
uttagsbeskattningEnligt sker generellselskabsskatteloven etten om

bolag upphör obegränsat skattskyldigt på grund denattatt vara av
i Danmark, eller bolaget iverkliga ledningen upphör utövasatt om

enlighet dubbelbeskattningsavtal får hemvist imed ett stat.en annan
genomförs de i skattehänseendeUttagsbeskattningen så sätt att

för skattskyldig-relevanta tillgångarna avyttrade vid tidpunktenanses
frañytningstidpunktet. Härigenom utlöses vid dennahetens upphörande

avskrivningar enlighettidpunkt beskattning vinster, återförda iav m.m.
med allmänna regler.

Uttagsbeskattningen för bolag omfattar visserligen i princip alla
tillgångar och skulder. emellertid endast de tillgångar och skulder,Det är

efter tidpunkten för skattskyldighetens upphörande inte längrevilka
omfattas dansk beskattningsrätt, blir föremål för uttagsbeskattning.av som

dansk beskattningsrätt,Vid bedömningen tillgång omfattasav om aven
både interna bestämmelser i dubbelbeskatt-beaktas danska regler och

Tillgångar, utñyttningen knutna till fastningsavtal. efter är ettsom
blirdriftställe i egendom i Danmark därför inteDanmark, och fast

föremål för uttagsbeskattning.

2.2.2. Norge

Enligt den norska skatteloven hemmahörandeaktiebolag ianses som
den faktiska ledningen her ii landet bestyres riket.Norge ägerom rum

gäller alltså bolaget registrerat i utlandet och formelltDetta även ärom
i enlighetbildat med utländska civilrättsliga regler. bolagEtt ärsom

hemmahörande i skattskyldighetenomfattas den allmännaNorge av
obegränsat gäller, vilket innebärskattskyldigt. Globalintäktsprincipen att
bolaget landet.skattskyldigt för inkomster både inom ochär utom

den norska skattelagstiñningen finns reglerar frågorI bestämmelser som
kring in- och utflyttningen.

finns särskilda bestämmelser sikte på inventarier driñsmid-Det tarsom
ler förs i landet och underkastas norsk beskattning. in-Ettsom
ventarium ha tagits i det efter anskaffningen fårNorgeanses om en
sådan anknytning till landet norska Skatteregler tillämpas på intäkteratt
och kostnader hänförliga till inventariet.ärsom

lngångsvärdet anskafñiingsutgiftenför inventarier den faktiskaär
minskat med värdeminskningsavdrag fram tillberäknade fiktiva
inflyttningen. fiktiva vårdeminskningsavdragen beräknas linjärt, dvs.De
efter fast procentuell och årlig avskrivning. metod följerDennaen
tidigare praxis för värdeminskningsavdrag inteavseende skattskyldiga som
hade någon varaktig anknytning till Enligt värdemin-landet. praxis fick
skningsavdrag enligt den linjära metoden efter antalet dagargöras
inventariet underkastat norsk beskattning.var



internationella jämförelser 49NågraSOU 1995: 134

räkenskapsenligaintelinjär metod ochmotiv för tillämpaEtt att en
beskattning, O.slumpmässig Innst.avskrivningar motverkaär att nr.en

33 1991-92, 14:s.
hensiktsmessiglineaertDepartementet systemat et mer ennermener

inntaksverdien. Sal-gjelder beregningsaldosystem når detet av
profil. drifts-forholdsvis sterk degressiv Etdoavskrivninger har en

periodebeskatningsområdeutenfor norskmiddel har vaert ensom
reduksjon iforholdsvis høyderfor fåtidlig i eiertiden, ville en

utenfor norskhardriftsmiddelinntaksverdien, vaertet sommens
eiertid, vil fåtidsrom ibeskatningsområde tilsvarende sentet en

derforInntaksverdien villeinntaksverdien.lavere reduksjon i etter et
stadium i eiertidenhvilkettil dels sterktsaldosystem variere etter

beskatningsområde, departe-norskutenfordriftsmidlet har vaert noe
lineaert viltilfeldige utslag.kan Etter systemetmentet mener

driftsmidletsulike stadiermed deinntaksverdien bedre avsamsvare
utenforøkonomiske levetid i Norge.og

får värdeminsk-skattskyldighetens inträdeförFrån och med tidpunkten
Även värdeminsk-dessainventariema.de infördaningsavdrag pågöras

metodlinjärasärskilda regler.ningsavdrag enligt Det ärgörs somsamma
värdeminskningsavdragenfiktivatillämpas vid beräkningen deavsom

kontorsmaskiner ochavskrivningföre inflyttningen. förProcentsatsen av
maskiner ochdataanläggningar, instrument,verktyg 20. För störreär

understiger två miljoner kronor.värdetfordon 12är procentsatsen om
Överstiger ställeti 10.värdet två miljoner kronor är procentsatsen

undervattensverksamhet skrivsförFlygplan, helikoptrar och vissa fartyg
oljeplattformar e.d. skrivsmedan flertalet fartyg,med 7 procent avav

med 4 procent.
norska regler underefter inventariema omfattatsdetFörst att enav

vår räken-motsvarandefyraårsperiod får värdeminskningsavdrag göras
dock möjlighetavskrivning saldometoden. finnsskapsenliga Det atten

fyraårsperioden gått till ända.räkenskapsenlig avskrivning innananvända
inventariemamåste i troligtskattskyldige det fallet kunnaDen göra att

beskattning i fyra år.skall underkastad norsk änvara mer
normalfallet inte fårräkenskapsenlig avskrivning iskäl tillEtt att

avskriv-räkenskapsenligatillämpas efter fyra år beror på denförrän
norskabegränsningar i denningens degressiva avskrivningsprofil och

uttagsbeskattningen, 16 1991-92, 55:Ot. prp. nr. s.
norsk beskat-driftsmidletskattyterenDersom permanent uttar av
foretatteavskrivningen der, vil deningsområde fortsetter mer-og
avskrivningenbli utlignet ved lavereavskrivninger i ikkeNorge

det utenfor norskrealiseresdriftsmidletDersom ermenssenere
kunne skattlegge delbeskatningsområde, vil normalt ikke Norge noen

imeravskrivninger vil derforforetatte Norgegevinsten. Deav
skattefritak.innebaere endeliget

föri tillämpas ocksåBestämmelserna inventarier Norgetasom som
intressen och därbolag kontrolleras norskai lågskatteländer avm.m. som

CFO-lagstiftning.delägarna motsvarande svenskbeskattas i Norge
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inteOm inventarier eller längreNorge ärsättannattas ut ur
fyraårsperiodens utgång s.k.underkastade beskattning före skernorsk en

räkenskapsenlig avskrivningintäktsuppgörelse förutsättning harunder att
inomtillåtits. inventarium tagits återtasOm ettett ut av sammasom

lntäktsuppgörelsen innebärsker inte intäktsuppgörelse.någonägare att
räkenskapsenlig avskrivning återforsorda värdeminskningsavdrag enligt

till beskattning.
oljeplattfonnar e.d. skall intäktsuppgörelse skeNär det gäller fartyg, en

inventariet före utgången åttaårsperiod.Norgetas av enom ur
skattskyldigheten i upphör sker uttagsbeskattning.Norge DessaNär

enskild näringsidkare,gäller bolag ellerregler generellt, dvs. när etten en
skattskyldig.liknande association upphör Bestämmelserna gälleratt vara

utländska juridiska eller fysiskaockså utländska filialer i ochNorgenär
skattskyldiga efter under längrebegränsatupphör attattpersoner vara

ieller kortare tid drivit näringsverksamhet Norge.ha
i tordehemmahörandeutländskt bolag NorgeEtt varaansessom

norskaskyldigt enligt regler och följa deföra räkenskaperatt att
avsättningarcivilrättsliga aksjeloven till reservfondbestämmelserna om

och årsredovisning.
i kan utnyttjaUtländska bolag hemmahörande Norge bestämmel-ärsom

koncembidrag.serna om

Storbritannien2.2.3

skatterättsligt hemmahörandeGenerellt bolag company isett, ettanses
Storbritannien bildat Storbritannien, eller bolagetsdet i verkligaär omom
ledning där. årcentral and control Före 1988utövasmanagement var
det helt fråga for domstolarna bolag skulleavgöra ettatten var anses
hemmahörande. Från och med den 1988 gäller emellertid enligt15 mars
Section Finance för vissa Övergångsbe-66 Act 1988, med undantag
stämmelser, bolag automatiskt skatterättsligt hemmahörandeatt ett anses
i Storbritannien bildats thedet där incorporation rule.om -

Rättspraxis fortfarande bolag, omfattasdock undantagenstyr var som av
i lagen eller bildade i Storbritannien, skatterättsligt skallinte är anses

rättsfall frånhemmahörande. Särskild betydelse har början 1900-ett av
sydafrikanskt företagtalet i korta rörde verksamt idrag ettsom som var

Sydafrika. avseende driften fattades dock iviktigaste beslutenDe
Storbritannien också majoriteten styrelsemedlemmama vistades.där lav
rättsfallet, Consolidated Ltd uttaladeDe Mines Howe 1906,Beers v.
Lord Lorebum följande:

resides, for the of where its realA Income Tax,company purposes
business carried regard that the rule; and thel trueon as- - -business thereal carried where central andmanagementon
control actually abides.

Den Lord Lorebum uttalade principen har bekräftats i radav en av
rättsfall. någon ändring betydelse inte framgårAtt ägt t.ex.senare av rum
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där Lord1959ConstructionUnit CompanyBullockrättsfallet v.av
följande:Radcliffe slår fast

substitutedeither beenwhich hasotherofdo knowI testnot any
definedhas beencontrol,andfor of centralthat management or

alternativeacceptableregardedprecision bewith sufficient to as an
Lorebumsread Lordimpossibleit. T0 toto seemsme - -- fonnula heregarded theseeing that hewithoutwords was pro-

of residence.constituting thepounding testas

det det intehemmahörande i fallbolag ärFör attäravgöra ettatt var
utanför beskrivnafaller detsåledesStorbritannien ochbildat i ovan

verkligaplatsen för bolagetsfinnanödvändigtstadgandet, det attär
harand control. Domstolamacentralledning ofplace management-

avseendefrämst fästledningen finnsverkligavid denbedömningen varav
bolagetsof controllevelthe highestkontrollenvid den egentliga avvar

därfrån platsenskall särskiljaskontrollverksamhet Dennautövas.
två platserdessafunktioner ñnns,huvudsakligaverksamhetens även om

kontrollen inteutövandetkräverofta sammanfaller. Dessutom av
i vissainblandning, kanminiminivå aktivnödvändigtvis någon utanav

passiv tillsyn.fall utövas genom
ledningenverkligabedömningen denpraxisI har betonats att av var

vidföljer faktorerfakta. dettafråga Avenbart attutövas är somomen
seddabetydelse i fall, i fallhabedömning kansamlad annatett ett varen

vägledning.Rättspraxis dock vissharför betydelse.sig får liten gett
styrelsensfördomstolarna platsenSpeciellt kan ansett attnämnas att

förplatsenavgörande betydelse.haft Meni vissa fall ävenmöten om
den nöd-vid bedömningen, behöverbetydelsefullstyrelsemötena är

verkligadenexempel kanavgörande. Somvändigtvis inte nämnas attvara
enskild individ. kani händerna Dettaliggerledningen ibland varaen

bolagetsverkställande direktören enligtstyrelseordföranden ellerfallet när
styrelsemedlemmarställning och övrigadominerandestadgar tilldelats en

huvudägare.bolagetfunktion, ellerendast formellhar styrs av enomen
betydelse detendastfor styrelsens ärallmänhet platsenl mötenär av om

ledninghär verkligabolagets utövas.
verkliga ledningenuppstår dentvivelGenerellt kan sägas näratt avvar
skattemyndighetematillgriper de brittiskautövadbolag skallett anses

följande metod:

dedet bolagets styrelsereda påi försökerFörst ärta somomman
verkliga ledningen.facto denutövar

fastställa styrelsenfallet, försökerii detta utövarOm är varman
nödvändigtvis där styrelse-vilket inteledningenden verkliga är

rum.mötena äger
ledningen,den verkligauppenbarligen inteiii fall då styrelsenl utövar

denna ochvilkafastställa ellerförsöker utövat varsomvemman
detta ägt rum.
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Särskilda applicerasvårigheter kan uppstå det gäller metoden förnär att
bestämma bolagets verkliga ledning i fallet det sigdet röratt att ettom

moder-dotterbolag-förhållande och bolagen verkar i olika länder. den härI
situationen påverkar moderbolaget i högre eller lägre grad dotterbolagets
verksamhet och det ofta svårt hur självständigt dotterbolagetär avgöraatt

i förhållande till moderbolaget.agerar
Många Storbritanniens dubbelbeskattningsavtal innehåller tie-av en

breaker baseras artikel i modellavtal.på 4 3 0ECD:s Vid dubbeltsom
hemvist skall bolagets hemvist i den där det har sinstatanses vara
verkliga ledning effective Enligt det brittiskamanagement. synsättet

inte platsen föremellertid alla gånger bolagets effectiveöverensstämmer
med platsen för central and control.management Ettmanagement

exempel detta det fall bolag sköts verkställandeär när ett av en
ledning baserad utomlands, den slutgiltiga makten vilar hos ickemen en
verkställande sammanträder i Storbritannien. The place ofstyrelse som
central and ligga därcontrol den högsta ledningenmanagement anses

bolagets verksamhet befinner sig där den huvudsakligaöver änsnarare
affärsverksamheten bedrivs eller där den dagliga företagsledningen utövas.
Genom genomfördes emellertid följande1994 Finance Act ändring. Ett

skatterättsligtbolag hemmahörande dels i Storbritannien antingenärsom
på grund det bildat där eller den verkliga ledningen centralär attattav

and control finns där, dels i vilkenmedmanagement staten annan
Storbritannien har skatteavtal innehåller tie-breaker ochett som en
bolagets hemvist därför enligt avtalet ligga i den andra avtalsslutan-anses
de skall bolaget därför behandlas icke hemmahörande istaten, som
Storbritannien.

Om bolag blir hemmahörande i Storbritannien och därmed obe-ett
skattskyldig i Storbritannien värderas tillgångarna till marknads-gränsat

värdet. Ett undantag från denna regel gäller industribyggnader som
värderas till skattemässigt restvärde där hänsyn alltså till värdemin-ett tas
skning. När bolaget blir obegränsat skattskyldigt börjar redovis-en ny
ningsperiod och tidigare förluster får inte utnyttjas. bolagEtt som
skatterättsligt blir hemmahörande i Storbritannien också redovisnings-är
skyldigt enligt den interna rätten.

Ett bolag bildat i Storbritannien upphör inte skatterätts-är attsom vara
ligt hemmahörande i Storbritannien den verkliga ledningen flyttas utom

landet. En sak det kan få hemvist i land enligtär att ett annatur annan
dubbelbeskattningsavtal. Om bolaget bildat utanför Storbritannienett är

kan emellertid bolaget upphöra skatterättsligt hemmahörande däratt vara
den verkliga ledningen placeras i land. här falletDetatt ett annatgenom

upphov till uttagsbeskattning exit charge.ger

2.2.4 Tyskland

l 1 § Körperschaftsteuergesetz KStG uppräkning vilkagörs en av
bolagsformer skall behandlas skattesubjekt i Tyskland. tvåDesom som
vanligaste associationsformema Aktiengesellschaft AG och Gesell-är
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liknasGmbH kanochGmbH. Både AGHaftungbeschränkterschaft mit
bolagtyskträttskapacitet. Ettföljaktligenoch de harvid aktiebolag egen

ochKörperschaftsteuerbolagsskattskattskyldigt tillobegränsatär
varifrån inkomsternaVerrnögensteuer,förmögenhetsskatt oavsett

Sitzsittharantingenbolaget sätefinns,tillgångarnaalt.uppkommer om
bolagKstGTyskland. Enligt 2 §ledning i etteller sin verkliga somanses
Tyskland.iledning ochbådedet saknar säteskattskyldigtbegränsat om

i bolagsord-bestämmasbolagsskallEnligt Aktiengesetz säte5 § ett
verksamhetenbedriverdäri regelförningen och platsen sätet är man

för bolagetsPlatsenförvaltningledning eller utövas.eller bolagetsdär
kanundantagvissa fåMedhandelsregistret.i ettinregistrerasskallsäte

inteoch detlegaltinte ha ärsätetysk bolagsrättbolag enligt än ettmer
i utlandet.tillåtet förlägga sätetatt

ledningbolagetsdefinierasAbgabenordnung,§10Enligt tysk Skatterätt,
geschäftlichenMittelpunkte derledsföretagetvilkenfrånortensom

ledandedär deföretagetLedningen utövasOberleitung. personernaav
sådanahar därvidsällanbesluten. Inteavgörande avsettsfattar de

bolagetskriterierstyrelsen. De avgöråvilaruppgifter som varsom
endastbolag kanpraxis.fram Ettkommitfrämstharledning finns genom

verkliga ledning utövas.bolagetsha plats dären
i skildamed utgångspunktbestämsledning ochför bolagetsPlatsen säte
finnsbolagets ledningförplatsen ärförAvgörandeomständigheter. var
bestämsförhållandena. Sätetorganisatoriskaekonomiska ochde faktiska

rättsligt begrepp.alltsåeller lagen ochstadgar renti bolagsordning, ettär
näringsverksamhetutländskklassificerametod förtyskaDen rättens att

företagethurbeaktari tvågenomförs Försti Tyskland steg. man
försökerHärefterlagstiftning.andrabehandlas enligt den statens man

Liknar dettöretagsform.tyskmotsvarandemed ettjämställa företaget
skattesubjekt. Omsjälvständigtbehandlas detaktiebolagtyskt ettsom

igenomhandelsbolagpåminnerföretagsformen ett manserommera
kriteriervilkaangåendereglersaknas dock klaraassociationen. Det som
emellertidvisarErfarenhetenbedömning. attvid dennautslagsgivandeär

faktor.överskuggandealltdelägareförbegränsad ansvarighet alla är en
föruppfyller kravenbolagutländskt utgöraOm konstaterat attatt ettman

fråga obegränsatbolaget iåterstårskattesubjekt ärattett eget se om
finnsverkliga ledningbolagetsförTyskland. platsenskattskyldigt i Om

skattskyldigt där.obegränsati Tyskland bolagetkan anses som
Tysklandiskattskyldigt upprättasföretag blir obegränsatNär enett

marknadsvärdet ellertillvärderastillgångarnabalansräkning och m.m.
marknads-innebärgoing-concem-value. Dettill attbestämtnärmare ett
dvs. varjetillgångarsamtligapåutifrån värdetvärdet bestäms m.m.,

dock inte värderasfårTillgångamaför sig.tillgång värderas inteenskild
anskaffningsutgitten.till belopphögre änett

uttagsbeskattning.skerskattskyldigheten upphörobegränsadeOm den
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2.2.5 Nederländerna

Ett bolag skatterättsligt hemmahörande i Nederländerna och tilläranses
följd härav obegränsat skattskyldigt för bolagsskatt, den verkligaom
ledningen finns i Nederländerna eller bolaget bildat enligt holländskär
lag.

Det finns i holländsk lagstiftning flera bestämmelser utanföräven-
dubbelbeskattningsavtalen relevanta det gäller bestämmaär när attsom-

bolag skatterättsligt skall hemmahörandeett såvittvar anses avser
bolagsskatt. Den generella regeln lyder följer: Var juridisksom en- w -

hemmahörande bestäms i enlighetär med omständigheterna.person
Denna definition överlämnar i praktiken till domstolarna i det enskildaatt
fallet alla relevanta aspekter och omständigheterväga varandra vidmot
bestämningen bolaget skall hemmahörande. Därför det, forärav var anses

förstå kriterierna de skatterättsliga hemvistbegreppenatt istyrsom
Nederländerna, nödvändigt undersöka holländsk praxis på området.att

Antalet domstolsavgöranden behandlar bolag skatterättsligtsom var
skall hemmahörande relativt litet,ganskaär de underävensettanses om
de åren ökat. Ett skälen till det begränsade antaletsenaste be-ärav
stämmelserna i bl.a. holländska bolagsskattelagen ñktiv hemvist.om
Regeln föreskriver bolag bildat enligt holländsk lag skallatt, ärettom
bolaget alltid hemmahörande i Nederländerna i bolagsskattehänse-anses
ende. På grund härav uppkommer ingen diskussion angående bolagettvar
skatterättsligt skall hemmahörande enligt intern bolageträtt äranses om
bildat enligt holländsk lag. Antalet avgöranden de skatterättsligarörsom
hemvistbegreppen avseende bolag har emellertid, framhölls,som nyss
ökat de åren. Majoriteten dessa domstolsavgöranden handlarsenaste av

bolag etablerade i lågskatteländer ochär med affärsverksam-om som en
het kan bedrivas med minimum personella insatser.ettsom av

Av domstolsutslagen framgår den avgörande faktorn denatt är var
verkliga ledningen Vilka kriterier för domstolen harutövas. varit desom
avgörande beror dock på omständigheterna i varje enskilt fall. finnsDet
emellertid tendens hos domstolarna fästa vikt vid omständigheteratten
som:

platsen för den dagliga ledningenförvaltningen företagetav
företagsledningen finns t.ex. platsen for styrelsemötenvar
huvudkontoret belägetärvar

i vilket land de anställda verkar
i vilken utsträckning delägarna griper
platsen för bolagsstärnmor
platsen där räkenskapema fors och årsredovisning upprättas
valuta används i räkenskapemasom

I praktiskt varje avgörande har domstolen grundat sitt besluttaget
kombination de nämnda kriterierna. Vilken vikt lagt viden av ovan man

varje enskild omständighet beror på verksamhet det enskildatypen av som
företaget bedriver.
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bolagetledningenverkligadenplatsen förkunna bestämmaFör avatt
affärsverksamhetföretagetsledningendet nödvändigt utrönaär att avvar

styrelsen.företagsledningenden högstautförsbedrivs. allmänhetl av
leda för-formelltinteandra ärDelägare och satta attpersoner som
verkligabolagetsvidareinteföretaget kan utgöravaltningen utan ansesav

fråninstruktionerföljastyrelsen hargällerledning. Detta attäven om
fåröverskrider vaddelägarensdelägarna. Endast somengagemangom

ord aktivtmed andrasidafrån delägaresinblandningnormalanses som
intresse.bosättningblir delägarensbeslutdeltagande verkställandei av

betydelse.bosättning litenemellertid delägarensnormala fall harl
specialkunskapformnågonföretagsverksamhet kräverOm avtypen av

expertis tillgänglig. Omdennarelevantyrkesskicklighet. det äreller är var
tekniskaprofessionell personal t.ex.utföraskanverksamheten endast av

betydandefinnspersonaldär dennaplatsenerfordras, spelarkunskaper en
hemmahö-skallfrågan bolagetidomstolens beslutroll för ansesom var

avseendepraxisispelat rollharrande. kriterium t.ex.Detta stor
companies.captive insuranceförsäkringsbolagkoncernägda

klar bilderbjuder någonkriterierna intemateriellaOm de ovannämnda
anknytningspunkterkaninte kända,eller någon anledning är av merav

exempel kanbedömningen. Somvid nämnasformell karaktär betydelseha
registrerat i detdär bolagetoch platsenlegala ärplatsen för bolagets säte

främmandeenligtbildatbolagofficiella Omföretagsregistret. ärett en
bolagetockså indikeraromständigheterformellalagar och andra attstats

iSkattemyndighetenandra landet, hari detskatterättsligt hör hemma
Ned-hemmahörande iskallbolagetprincip bevisbördan för att anses

hör hemma ibolagfalleterländerna, ettrör ettäven annarssomom
lâgskatteland.

verkligaflyttar denenligt holländsk lagbildatinteNär bolag ärett som
skulder itillgångar ochNederländerna skallledningen bolaget tillav

i Nederländernaskattskyldighetobegränsaddå förs underbolaget som
Avskrivningar skervalue.fair marketmarknadsvärdetvärderas till

iredan liggertillgångargällerutifrån värde. Undantagetdetta som
hänförligatillgångargällerbeskattas där.Nederländerna och Detta ärsom

Uttagsbeskattning skerNederländerna.beläget itill fast driftställeett om
Nederländerna.skattskyldigt iskallbolaget inte längre anses

modellavtalOECD:s2.3

harförmögenhetbeträffande inkomst ochskatteavtalmodell förOECDzs
skatteavtalförhandlingarbetydelse vidhaftsedan lång tid tillbaka stor om

Sverige harsådana avtal.tolkningenpå tillämpningen ochsamt somav
avtalmodellavtaletföljtutsträckning närmedlem i iOECD stor nya

ingåtts eller äldre över.setts
hemvistfrågandubbelbeskattningsavtalVid tillämpning är av av-av

länderna emellan.fördelningbeskattningsrättensgörande betydelse för
måste iavtalsslutandehemvist i bådahari frågaNär staternapersonen

Dubbelbeskattningsavtalendubbelt hemvist lösas.första hand frågan om
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innehåller normalt s.k. tie-breaker för vilken de bådaavgöraatten av
skall hemviststat vid tillämpningen avtalet. lstaterna som anses som av

OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet ñnns
i artikel följande för4 regler lösa dubbelt hemvist för bolag och andraatt
sammanslutningar.

Vid tillämpningenl detta avtal åsyftar uttrycket person medav
hemvist i avtalsslutande enligtstat lagstiftningen ien somperson
denna skattskyldig där grund domicil, bosättning, platsärstat av
för företagsledning eller liknande omständighet. Uttrycketannan
inbegriper emellertid inte skattskyldig i dennaär statperson som
endast för inkomst från källa i denna eller för förmögenhetstat
belägen där.

Då på3 grund bestämmelserna i punkt fysiskl änav annan person
har hemvist i båda avtalsslutande istaterna,person anses personen

fråga ha hemvist i där denden har sin verkliga ledning.stat

Av kommentaren till artikel 4 i modellavtal framgår3 OECD:s bl.a.:
lösningEn fäster avseende vid formellt kriterium såsomett rentsom

registrering, skulle tillfredsställande.inte Punkt lägger3 därför viktvara
vid den plats varifrån bolaget faktiskt leds. Utformningen detosv. av
kriterium medför i frågaföreträde fysiskänsom om annan person person
övervägdes särskilt i samband med beskattningen inkomst sjöfart,av av

Åtskilligatrafik på inre och luftfart. avtal för undvikandevatten av
dubbelbeskattning inkomstsådan beskattningsrätten till den därstatav ger
företaget har sin ledning. Andra avtal faster avseende vid det har sinvar
verkliga ledning, andra åter vid det skatterättsliga hemvistet för den

bedriver verksamheten. På grund dessa överväganden har försom av
fysisk den verkliga ledningen antagits såsomänannan person person

kriterium medför företräde.som
Som för de dubbelbeskattningsavtal Sverige ingår medmönster som

andra tjänar, tidigare i ñertalet fall OECD:s modellavtal.stater sagts,som
Vid utformningen avtal med mindre utveckladeärstater änav som
Sverige i industriellt hänseende det emellertid vanligt vissaär att
bestämmelser formuleras i enlighet med de rekommendationer FNsom
utfärdat för förhandlingar mellan utvecklade länder och utvecklingsländer
United Nations Model Double Taxation Convention between Developed
and Developing Countries, 1980. modellavtal baserar sigFN:s dock till

delar OECD:s modellavtal. exempel kanSom förstora nämnas, annan
fysisk har begreppet verklig ledning antagitsänperson person som

kriterium för lösa dubbelt hemvist.att
Sverige har för närvarande fullständiga skatteavtal med sjuttiotalett

länder. dessaI avtal i normalfallet reglerna hur hemvistet skallär
bestämmas, med eller mindre avvikelser, avfattade enligt artikel 4större

i3 OECD:s modellavtal. antal skatteavtalenl har dock andraett av
metoder modellavtalets valts för lösa frågan dubbelt hemvist forän att om

fysisk exempel kanSom följandeän nämnasannan person person.
metoder. Enligt skatteavtalet Amerikasmed platsen förFörenta Stater är
bolagets bildande avgörande vid dubbelt hemvist. avtalen med del
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baltiska Canada, Indonesien, Thailand och Vitrysslandstaterna, attanges
frågan får överenskommelse de behörigalösas ömsesidig avgenom
myndigheterna. och Kina stadgar i fallSkatteavtalen med Japan att av
dubbelt hemvist ha hemvist i den där det harför bolag skall det statanses
sitt huvudkontor. avtalet med Turkiet platsen för det inregistre-Enligt är
rade kontoret Zeelandavgörande. Avtalet med Nya i första hand attanger

bolag har hemvist i den där bolagets centrala administrativa ellerett stat
verkställande finns, någonledning utanför landet,detoavsett om person
i någon form eller kan någon övergripande kontrollutövautövar av
ifrågavarande dess affärer eller övrigabolag eller verksamhet. l andraav
hand för bildandet bolaget.avtalet platsenanger av

kan återfinnas iUttrycket verklig ledning andra sammanhang iäven
artikel särskilda0ECD:s modellavtal. 8 regler för inkomstl ges av

sjöfart, och luftfart. punkttrafik på inre I l artikelnvatten attav anges,
inkomst luftfartyganvändning skepp eller i internationell trafikavgenom
beskattas avtalsslutande där företagetendast i den har sin verkligastat
ledning. enligt punkt inkomst förvärvasgäller 4Detta även som genom
deltagande företag elleri pool, internationellett gemensamten en
driftsorganisation. och till artikeln behandlarPunkt 2 3 beskattningsrätten
till inkomst från trafik på inre farvatten. Bestämmelser härom sällsyntaär
i svenska dubbelbeskattningsavtal. artikel stadgas13 realisationsvinstl att

skepp eller luftfartyggrund överlåtelse används i in-av av som
ternationell trafik endast i den där företaget har sinbeskattas verkligastat
ledning. beskattning förmögenhet bestående sådant skeppAvseende av av
eller luftfartyg ñnns motsvarande regel i artikel i modellavtalet.22

knapptI hälften svenska dubbelbeskattningsavtalende förekommerav
reglerna angående sjö- luftfart i internationell trafik i enlighetoch med
0ECD:s modellavtal, beskattningsrätten tillkommerdvs. endast den stat
där företaget har sin verkliga ledning. fyra dessa, Grekland,l Kenya,av
Pakistan Tanzania, återfinns kriteriet verkligoch ledning endast be-
träffande inkomst luftfart i internationell trafik.av

För utnyttja tilldeladskall kunna beskattningsrätt såatt staten en som
artikel och i modellavtalet utformade13 22 krävs i princip denär att
interna tillämpar verklig ledning kriterium för hemvist.rätten ettsom

kanlngen skattskyldig för viss inkomst dubbelbe-grundgöras ettav
skattningsavtal han på grund den interna interätt ärstatensom av egna
skattskyldig för inkomsten. Konsekvensen kan bli inkomsten heltatt
undgår beskattning. undvika sådant harFör resultat i vissaatt ett man
dubbelbeskattningsavtal infört s.k. subject tax-regler.to

Artikel i8 skatteavtalet med Nederländerna föreskriver, i likhetl
med 0ECD:s modellavtal, inkomst användning skepp elleratt genom av
luftfartyg i internationell trafik beskattas iendast den där företagetstat
har sin verkliga ledning. fall då denna på grund sinl lagstiftningstat av
inte kan beskatta inkomsten i sin helhet, skall inkomsten beskattas endast
i den avtalsslutande i vilken företaget hemvist. innebärhar Regelnstat att
beskattningsrätten tillså kastas tillbaka den andra densägaatt staten om

dä ledningenden verkliga inte kan utnyttja sin i avtaletstaten utövas
tilldelade beskattningsrätt. Motsvarande subject tax-bestämmelse finnsto
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liknandetill reavinster.beskattningsrätten Enangåendeartikeli 13 3
till skatteavtalet medprotokolletfinns itax-bestämmelsesubject to

Mexico.
artikelnordiska länderna finns idedubbelbeskattningsavtalet mellanI

tax-regel.subjectgenerell26 2 toen
tillgång enligt avtaletinkomst ellertilldå beskattningsrättenfallI en

förvärvarden däravtalsslutandetillagts änstat personen somannan
grundhemvist, och dennatillgången harinneharinkomsten eller stat

vidtillgången, i sin helhet,inkomsten ellerlagstiftning inte medtarsinav
eller tillgången för progressions-inkomstentaxeringen eller endast beaktar

ellerskatteberälcning, beskattas inkomstenuppräkning eller annan
i fråga haravtalsslutande därtillgången endast i den stat personen

hemvist.
tax-regel finns i protokollet tillsubjectgenerellMotsvarande to

Frankrike.skatteavtalet med

Brysseli 1987kongress2.4 IFA:s

detbehandlades bl.a.Bryssel år 1987Vid kongress iIFA:s ämnet
of companies.fiscal residenceför bolag theskatterättsliga hemvistet -

sammanfattning deframställningi sinGeneralrapportören avengav
redovisadeVolume LXXIIa. Hannationalrapporterdeltagande ländernas

skatterättsliga hemvist.bestämma bolagsföljande kriterier förbl.a. ettatt

incorporation.Bolagsbildninga
Amerikas detbildat används i Förenta StaterPlatsen där bolaget är som

skatterättsliga hemvist. Andrabolagskriterietenda för bestämma ettatt
skallbland flera omständigheterländer har detta kriterium ett somsom

hemmahörande.bolaget skallvid fastställandetbeaktas ansesav var

and controllingcentralb Hemvist i striktare mening management
power.

sitträttspraxis slagit fast bolag harStorbritannien har iI att ettman
därskatterättsliga ledning placerad och denhemvist där dess centrala är

bolagsbildningenbestämmande finns år infördeskontrollen 1988 även
hemvist.kriterium för skatterättsligsom

Storbritannien och harAustralien följer princip iI somman samma
specificerat vilka omständigheter bestämmerdessutom i rättspraxis som

bolag ha sin ledning och kontroll;skallettvar anses

styrelsemedlemmamas bosättningsort
platsen för styrelsemöten
platsen generella policy utvecklas.där bolagets
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c Bolagets company seatsäte
Som regel kan bolagets definieras platsen där central ledningsäte som

och administration och där den högsta ledningen och kontrollenutövas av
bolaget finns.

Frankrike använder bolagets kriterium forsäte ensamt att avgörasom
bolags skatterättsliga hemvist finns.ettvar

d Bolagsledning verklig ledningoch company andmanagement
effective management

bolag sittEtt kan ha bildats utomlands ocheller ha utomlandssäte men
ändå sinha verkliga ledning i landet. På grund härav har flera länder som
använder bolagets kriterium för bestämma det skatterättsligasäte attsom
hemvistet, lagt till ledning eller verkligbegreppet ledning ettsom

Österrike,alternativt kriterium. gäller bl.a. Tyskland,Detta Belgien,
ltalien, Portugal och Schweiz.

e Huvudkontor main office head officeor
bl.a. sittI Japan bolag ha skatterättsliga hemvist där huvud-ettanses

kontoret registrerat. bolaget ursprungligenVar bildades eller denär var
verkliga ledningen befinner intresse.sig saknar

t Bolagets huvudsakliga affärsverksamhet the companys main
activity

l Israel bolag skatterättsligt hemvistha där bolagetett äranses
Ävenregistrerat och har sin huvudsakliga affärsverksamhet. i Italien är

det intresse vid bedömningen det skatterättsliga hemvistet,stortav av var
den huvudsakliga affársverksamheten äger rum.

g Huvuddelägarskap control
Somliga länder huvudägarnas nationalitet eller bosättningatt äranser

omständigheter kan användas för bolagetsbestämma skatterättsli-attsom
hemvist. Så fallet bildati Australien bolag utomlandsär ärettga om men

bedriver affärsverksamhet i landet och röstmajoriteten kontrolleradär av
hemmahörande i Australien.personer

h Omständighetema the circumstances
I Nederländerna bestäms bolags skatterättsliga hemvist bolagetett om

inte registrerat efterdär omständigheterna i det enskilda fallet.är Se
Nederländerna under avsnittnärmare 2.2.5.om
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Utgångspunkter för3 ett

ställningstagande

Allmänt3.1

iDe kriterier hemvist och nationalitet för juridiskaavgörsom personer
undersökningskatterättslig mening skiftar från land till land. denAv

utredningen gjort framgår dock fleraoch till delar redovisats attsom ovan
länder möjligt för demhar regler, på eller detsätt gör attett annatsom

tillbeskatta hänsyn deassociationer för alla deras inkomster, utan var
förvärvats, kontrollen associationenså ledningen ochellersnart avsom

inom landet.utövas
juridiskaSverige har olika principer för skilda närtyper av personer,

det gäller juridiska i skatterätts-bestämma de inländskaäratt personerom
lig mening. Kortfattat beskrivits i avsnitt förhar dessa 1.2, denmenovan
diskussion inledanedan följer finns det ändå anledning medattsom en
redovisning gällandede reglerna.av nu

Ett aktiebolag såvida registrerat i Sverige.svenskt, bolaget äranses som
För ekonomiska föreningar gäller detsamma. registrering i SverigeEn är

förutsättning för den ekonomiska föreningen skallatten anses vara en
svensk ekonomisk förening i skatterättslig mening.

skatterättsliga kommit bliDen regeln har i dessa två hänseenden att
identisk bestämmelse.med motsvarande bolagsrättsliga svensktEtt
aktiebolag Sverigeenligt aktiebolag registrerats i hosABLär ett som
PRV. förening lagen 1987:667En svensk ekonomisk enligtär om
ekonomiska registreratsföreningar ekonomisk förening i Sverigeen som
även här hos PRV.

Även de svenska internationellt privaträttsliga reglerna personalsta-om
bygger på registreringen. Sverige utgår från aktiebolag ochtut att ett en

ekonomisk förening har sitt hemvist och sin nationalitet i det land, i vilket
det registrerat.är

Numera föreligger för på registreringhandelsbolag krav föräven ett att
de skall få rättskapacitet. handelsbolag föreligger, minst tvåEtt om

fysiska eller juridiska har avtalat utövaatt gemensamtpersoner om
näringsverksamhet bolaget införts i handelsregistret.och Fr.o.m.om
ingången kan inget handelsbolag existera registrering1996 utan attav

Ävenskett. här i skatterättslig meningkommer gälla svensktatt ettatt
handelsbolag handelsbolag på detta uppfyller det svenskaär sättett som
registreringskravet.
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registreringdär inte kravjuridiskafinns dockDet personer,
detta. Enligt denexempelrättskapacitet. Stiftelserföreligger för är ett

januarii kraft den 1996,träder lstiftelselagen 1994:1220, somnya
eller ñeraföretagnabestämda åtgärderstiftelsebildas av engenomen

särskiltegendombildasstiftare. stiftelsemaallmännaDe att genomgenom
självständigförvaltasför varaktigtförordnande avskiljs att som en

skall ståStiftelsemaändamål l kap. 2 §.förmögenhet for bestämtett
stiftelseframgårtillsyn 9 kap.tillsyn. reglernaunder Av att enom

anknytning till Sverige.hai stiftelselagen förutsättsbildad enligt reglerna
Sverige. Skulle det intesitt istyrelsen harOftast sker detta säteattgenom

for bestämningenblir avgörandeför stiftelsen,ñnnas bestämt säteett av
Ävenhuvudsakligen härförvaltningentillsynsmyndighet utövas.rätt var

Tillsynsmyndigheti Sverige.förvaltningenförutsätts ärutövatsatt
bestämdeller,sittdär styrelsen harnämligen den länsstyrelse, säte, om

i det län, därlänsstyrelsensaknas, i allmänhetplats för styrelsens säte
huvudsakligenförvaltningen utövas.

skatterättsligacivilrättsliga regler denfinns anledningDet styranta att
skall därförnationalitet. stiftelseoch Enbestämningen hemvistav

eller,sitt i Sverigestyrelsen harbetraktas svensk, såvida säte omsom
huvudsakligenförvaltningenstyrelsen därsaknar utövas.säte,

angivits fördesammaföreningar tordeReglerna för ideella som nuvara
stiftelser.

hemvistNationalitet och3.2

juridiska ochde skattesubjekt,närvarande finnsFör är personersom
första stycket bi SIL.obegränsat skattskyldiga, uppräknade 6 § l mom.

ekonomiska före-svenska aktiebolag,denna uppräkning bl.a.l nämns
Självajuridiskaningar, stiñelser och andra inländska personer. upp-

sammanslutningarregeln omfattar allaräkningen inte fullständig,är men
juridiska Undantagnaenligt svensk betraktas ärrätt personer.som som

uppräknadesvenska handelsbolag andra i 6 § 2 SlLdock och mom.
enligtsvenska dödsbon 6 § 3subjekt. På beskattas ocksåsättannat mom.
dock inteVilka svenska associationerSIL. är närmarevarasom anses

medde skatterättsliga reglernaframgått följerbestämt. Men som ovan
civilrättsliga.sannolikhet destörsta

skalldefinition i vadfinns bestämd SILDäremot anses varaav somen
första stycketutländsk juridisk Enligt SIL16 § 2 sägsmom.en person.

i lag association,[m]ed juridisk dennautländskatt somperson avses
förvärvaenligt den där den hemmahörande kanlagstiftningen i ärstat

och föra talan inför domstolar ochrättigheter, ikläda sig skyldigheter
enskildavilkens förmögenhetsmassa deandra myndigheter och över

delägarna inte förfoga.fritt kan
har vi nationalitetOvan talat hemvist och närmast synony-somom om

två uttrycken och lägga olikakanske svårt skilja deDet är attmer.
betydelser aktiebolag användsi dem. uttrycket svensktNär t.ex. ger
detta intryck nationalitet åsyftas. Samtidigt innebärdet bolagetsäratt som
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den svenska nationali-detta bolagets hemvist också Sverige. Detär äratt
skattskyldigtbolaget till obegränsat subjekt enligt 6 §teten gör ettsom

första eftersom nationalitet hemvist1 stycket b SIL. ochMen ärmom.
skilja åt, ocksåuttryck i detta sammanhang svåra innebär dettaär attsom

hemvistet skattskyldighet.i Sverige leder till obegränsad latt nu
diskuterat fysiskahänseende skiljer sig juridiska frånpersoner personer.

individer hemvist.det lätt skilja mellan medborgarskap ochFör är att
avsnitttill januari gällde, i denFram den 1994 1.1,l nämntssom ovan

s.k. Luxemburgparagrafen. Bestämmelsen tillägg till den nämndaettvar
huvudregeln registrering avgörande kriterium ochsom varom av
betydelse vilka associationerför bestämningen skulleav som vara
obegränsat skattskyldiga i Sverige. utländsk juridisk kundeEn person

föreningunder vissa förutsättningar behandlas svensk ekonomisksom en
och därigenom skattskyldig tidigarebli obegränsat se SIL.2 § 12 mom.

förutsättningarna härför den verkliga ledningen denEn attav avvar
utländska Sverige.juridiska utövades i skulle kunnaHär sägaspersonen

nationaliteten hemvistetutländsk, svenskt.att var men

kriterium3.3 Verklig ledning förettsom
obegränsad skattskyldighet

Är det tillräckligt obegränsat skattskyldigaendast de medäratt som
nuvarande skall svenska juridiskaregler betraktas Finnspersoner detsom
anledning betrakta associationer obegränsatde skattskyldiga,ävenatt som
vilka har sin verkliga ledning i Sverige, de påatt sätttrots som ovan
beskrivs kan betraktas utländska juridiska personersom

finns skattskyldigaDet i dag många länder till obegränsat juridiskasom
hänför vilka verkliga ledningendem beträffande den inomutövaspersoner

landet. Storbritannien exempel, harI antal länder, dettaärett ett t.o.m.
kriterium varit i första hand avgörande vid bedömningen denav om
juridiska skall skattskyldig. fastställaobegränsat Attpersonen anses vara

den verkliga ledningen blivit betydelsefull fråga iharutövasvar en
många länder, det gäller skattskyldighet föreligger ellernär avgöraatt om

bestämma skattskyldighetens ocksåomfattning. finns exempel påDetatt
länder, där civilrättsligt bestämningen nationalite-avgörande föräven av

platsen för verkliga ledningen platsen för bolagetsden ellerärten säte
även detta, såvitt gäller aktiebolag, ligger utanför registreringslandet.när

Enligt direktiven ligger det i utredningens uppdrag övervägaatt om
reglerna för juridiska skall ändras så i utlandet bildad ochenattpersoner
registrerad juridisk vid beskattningen skall oinskränktperson anses som

personensskattskyldig i Sverige verkliga ledning belägen här.ärom
finnsDet med anledning härav skäl granska olika skäl för ochatt emot

tillägg till den nuvarande regeln.ett
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skulleallmäntde faktorerskälkan det finnas settFörst att somange
nuvarandedetsåledesgjordes ochändringtala för ingenkunna attatt

skattskyldighetobegränsadavgörande föroförändrat, därbibehållssystem
ochföreningarekonomiskaaktiebolag,förSverigeregistrering ialltså är

stiftelser.för bl.a.styrelsenSverige förihandelsbolag eller säte

ändringSkäl talar mot ensom

fall,i de allra ñestatillämpaenkel och lättregelnnuvarandeDen är att
registrering skettfastställaproblemnågrainte vållareftersom det att om

registreringspliktiga juridiskadeSverige. Och deti är sompersonerna
frågaassociationer kan komma ideden absoluta merpartenutgör somav

Även fastställabesvärligtfall kani övrigadetbedömning. attför varaom
de situationerföreligger,skattskyldighetobegränsad ärkriterierna förom

inträffa fåtaliga.kandå detta
CPC-lagstiftning,nuvarandeVårdetta.kanandraEtt argument vara

innebärtill § KL,anvisningarna 53ib attandra stycketpunkt 10
enligtbeskattasförutsättningarunder vissautländska juridiska personer

föremålintehemmahörandede ärde i denhandelsbolagsregler, ärstatom
aktiebolagsvenskalikartad den ärbeskattningför är somsomen

kanrättssubjektutländskamedför alltsåunderkastade. regelDenna att
ändraSverige. Behovetidelägarnadirekt hosbeskattas attav

därför kunnajuridiska skulleutländskahemvistreglema för ansespersoner
onödigt.

diskuteras.håller kan dock Detvilken utsträckning dettal argument
kringgås.CFO-lagstiftningen kan Genompåpekaanledning attfinns att

blir denskatteavtalSverige harmed vilketlandbolag ibilda ett ett
förhindratill syftefrämst harrättsregeln,svenska interna attsom

istycket bpunkt andraRegeln i 10verkningslös.oftaskatteflykt,
utländskadennämligen integälleranvisningarna till § KL53 om
utländskabolag.utländskt Sombetraktajuridiska ettär att sompersonen

hemmahörandejuridiskautländska ärbolag de vara sompersoneranses
förutsattstyckettredje SILiuppräknas 16 § 2 atti de länder mom.som
reglerpå vilket avtaletssubjektjuridiskaden är ett ompersonen

Uppräkningen omfattartillämpas. nästanbegränsning beskattningsrättenav
slutit skatteavtal.Sverigeländer med vilkaalla de

fårCPC-lagstiftningen så dennasvenskajustera den ettAtt att
avtaltill våradärför med hänsyntillämpningsområdetillräckligt brett är

direktivenenligtuttryckligenvårt uppdragmindre lämpligt. Dessutom är
fallerCPC-lagstiftningenändringar ieventuellai måtto,begränsat så att

utanför.
i vilkendiskuterasföljer. kanlyda DetkantredjeEtt argument som

länder vilkauppgifter i andrafå framutsträckning finns möjlighetdet att
inteassociationenSverige,i ärför taxeringunderlag närkan enge

regeltillämpafinnsmöjligheterSverige. Vilkaregistrerad i att somen
verkligaskattskyldiga vilkasassociationer obegränsatde ärattanger

från Sverigeledning utövas
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skatteindrivningtaxeringskontroll ocheffektivDet självklartär att en
finnstill Sverige och det materialoña anknytningförutsätter attnära att

kan isvårigheter detta avseendekontrollera och tillgångar Menutmäta.att
registrerade iföreligga för de associationerskäl ärsomav samma

svenska aktiebolag skulle haSverige. finns ingetDet säger att t.ex.som
ligger inte i hur hemvistreglematillgångar här i landet. Svårighetema

tillgångari associationens belägna.utformas i stället främst ärutan var
sammanfattningsvis inte direktdärförUtredningen kan änannat ettse

oförändrade.nuvarande reglerna kvarstå lättaskäl för låta de De är attatt
tillämpa skulle innebära ökade tillämpnings-ändring democh aven

myndigheter domstolar. Frågansvårigheter för skattskyldiga, och är om
detta skäl tillräckligt.är

Skäl för ändringtalarsom en

associationenFinns det berättigad anledning för där har sinstat,en
skattskyldigverkliga ledning, beskatta denna obegränsat Fråganatt som

därför osäkert. Utredningenmycket generell och emellertidär svaret anser
association till det land i vilketden anknytning har den verkligaatt en

ledningen särskilt från ekonomisk synpunkt, väl så tillnärautövas är, som
det registrerad.land i vilket associationen ärt.ex.

motsvarande regler utomlands visarDen utredning låtit göra attom
det förekommande associationermycket vanligtär att anses vara
obegränsat skattskyldiga ledningeni det land där den verkliga för

utformningenassociationen Ibland kan anknytningskriteriet iutövas. av
mindre skiljautsträckning sig mellan länderna, har dock i stort settmen
likartad innebörd. Storbritannien ochmateriell Nederländerna, Tyskland

länder faller denna kategori. Danmark har nyligen sådanunder lär som
lagstiftning kraft, enligt vilken associationer med verklig ledningiträtt
i Danmark skattskyldiga. har regel utfonnadobegränsat Norge någotär en

Ävenannorlunda i huvudsak med innebörd. andra länder harmen samma
motsvarande bestämmelser.

finns utvecklingDet alltid skäl uppmärksamma den ägeratt som rum
i andra länder den internationella skatterättens område. finnsDet
många fördelar olikamed regelsystemen i de länderna likartade. Attäratt
många länder främst faster vikt vidi Västeuropa den verkligavar
ledningen därför faktorbelägen, måste betydelse vidär vara en av
bedömningen.

flestade svenska finns särskild tie-breaker,l de skatteavtalenav en
omfattar juridiska och andra sammanslutningar, ävensom personer om

de inte juridiska personer. de fall då på grund intern i bådalär rättav
fått hemvistden juridiska dubbelt skall den juridiskastaterna personen

ha sitt hemvist i den där den har sin verkligastatpersonen anses
ledning. frånRegeln hämtad OECD:s modell för skatteavtal be-är
träffande inkomst förmögenhet den ojämforligt vanligtoch och är mest
förekommande med dubbelt hemvist.metoden lösa problemetatt

3 l5-l377
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viktig verklig ledning kriterium förDenna metod visar hur är som
bedömningen i internationella skatterätten. Resultatet blir land,den detatt
där den verkliga ledningen vid tillämpningen skatteavtalet skallutövas, av
betraktas hemvistland associationen har dubbelt hemvist.som om
Eftersom Sverige nuvarande interna regler inte kan utnyttjamed denna
bestämmelse, måste Sverige avstå från den beskattningsrätt, Sverigesom
i egenskap hemviststat skulle ha tilldelats enligt avtalet. skall dockDetav
framhållas, inte behöver innebära inkomster undgår be-dettaatt att
skattning. Eftersom regel skall lösa problemet meddet gäller somen

hemviststat.dubbelt hemvist kvarstår den andra avtalsstaten som
fråganhar förekommit under tid verklig ledningDet attsenare om

domstolar. i dåavgjorts svenska myndigheter och gäller de fallDetav
dubbelt hemvist enligt avtal föreligger och då fråga uppkommit ifall den
andra avtalsslutande skall betraktas hemvistland vid tillärnp-staten som
ning avtalet. Svenska myndigheter och domstolar måste alltså avgöra,av

verklig beträffandeledning i Sverige svenska juridiskautövasom
svensk intern innehåller regler därom.rättoavsettpersoner, om

blir Sverige vid tillämpningasymmetri resultatetDen attsom av av
inte utnyttja den ifrågavarande regeln,skatteavtal kan andratrots att

tie-breakerregeln,länder kan bruk störande.göra ärav
kan också hända total skattefrihet blir resultatet därförDet att att

särskilt rekvisit internSverige saknar i beskattningsrättenrätt,ett som ger
verkliga ledningentill Sverige, den associationen här.utövasom av

Artikel i reglerar beskattningsrätten till inkomst8 OECD:s modellavtal av
sjöfart, trafik på inre farvatten och luftfart. punkt i artikeln stadgas,I 1

inkomst skepp eller luftfart i internationell trafikanvändningatt genom av
avtalsslutande där företaget harendast skall beskattas i den sinstat,

likaså inkomstverkliga ledning. punkt i artikeln stadgasI 2 att genom
användning båt inre farvatten endast skall beskattasgår i trafikav som

verkliga ledning.i den avtalsslutande där företaget har sin Enligtstat,
punkt tillämpas inkomst4 bestämmelserna i punkt 1 även som

företag ellerförvärvas deltagande i pool, ett gemensamt engenom en
internationell driftsorganisation.

finns reglerar beskatt-Motsvarande regel i punkt i artikel3 13, som
till reavinster, artikelningsrätten och punkt i beskatt-3 22, som anger
till fönnögenhetstillgångar.ningsrätten

företaget i Sverige,den verkliga ledningen kan denUtövas av
situationen såvida OECD-avtalet tjänat modell föruppkomma, som

Sverige har fåttbestämmelser motsvarande artiklarna 13 och 22, att en
Ävenbeskattningsrätt, alltid kan utnyttjas. den andrainte omsom

interna lagstiftning har möjlighetavtalsslutande enligt sin attstaten
det inträffabeskatta inkomsten i fråga, kan denna inte heller kanrättatt

i fråga avstått frånutnyttjas, eftersom denna i skatteavtalet.rättstaten
inte tillfredsställande. därför angeläget svensk internDetta Detär är att

utformats itill internationella regelsystem, så derätt anpassas som
skatteavtalen.

Ytterligare skall tilläggas, konstruktionen skatteavta-skäl närett nu av
på juridiska ochstuderas. i allmänhet tillämpligtlen Ett avtal är personer
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avtalsslutandedehemvist i åtminstonefysiska har staterna.en avsom
associationtillämpasskatteavtal kanalla sådanainnebärDetta att en

associationer medenligt intern OmSverigehemvist iha rätt.som anses
Sverige, får dettahemvist iha sittSverige skulleverklig ledning i anses

tie-blir tillämpliga. Omregelifrågavarandeavtalen medtill resultat att
vidskall Sverigeutformningenovannämndahar den ävenbreakerregeln

hemviststat.avtalet betraktastillämpningen somav
likasåSverige Sverigei kansitt hemvisthaOm associationen anses

handräckningochinformationsutbytemöjlighet tillutnyttjaregel densom
erbjuder.skatteavtalrörande associationen som

utvidgningskälanföras.kan därför DetSammanfattningsvis mot somen
nuvarandemening, deutredningensbärkraften enligthar den attärstörsta
utvidgningförtillämpa. Skälenenklaallmänhetreglerna i är att en

juridiskautländskalåta dedock. Genom ävenöverväger att personer,
skattskyldigabli obegränsati Sverige,vilkas verkliga ledning utövas

gällermed vadbättrede svenska reglernakommer överensstämmaatt som
i andra länder.

i sinavtalsslutandedeskatteavtalen byggerMånga staternaattav
verkliga ledningendenbestämmelseinterna har att,rätt omsom angeren

hemmahörande där. Finns inteassociationeniutövas staten, anses vara
problem.vållar frånvarondenna bestämmelse

nuvarande reglerna detta bördedärförUtredningen sättattanser
kompletteras.
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4 Centrala frågor vid regelns
utformning

4.1 Bestämningen de skattesubjekt skallav som
omfattas regelnav

Konkret det fråga under svensk obegränsad skattskyldighetär föraattom
skattesubjekt i dag betraktas utländska juridiskasom som personer.

Lagtekniskt utredningen de nuvarande reglerna i minsta möjligaattanser
utsträckning bör ändras. Utredningen det därför lämpligt utgåattanser
från regeln i 16 § 2 första stycket stadgas vilkaSIL. Här rättssub-mom.
jekt betrakta utländska juridiskaär inomDetatt ärsom som personer.
denna de aktuella skattesubjekten finns. Det gäller alltså attgrupp som
minska för vad i dag utländsk juridiskutrymmet som anses vara en

utvidga kretsen dem, skall inländskaattperson genom av som anses vara
juridiska personer.

I och med uttrycket utländsk juridisk blir avgörande föratt person
bedömningen och det skattesubjekt inom den skallär gruppen som anses

svenska skattesubjekt, kommer olika associationer,typervara av
sammanslutningar och andra utländska juridiska bli obe-attpersoner

skattskyldiga.gränsat finns emellertidDet generellt ingen anledning att
definiera dessanärmare det bör i allmänhet räcka med deutan att

uppfyller kraven på utländsk juridisk och därefteratt anses som person
kraven verklig ledning i Sverige.

Med hänvisning till vad framhållits skulle syftet med de föreslagnanu
förändringarna lämpligen kunna uppnås tillägg till 16 §2ettgenom mom.
första stycket SIL andra mening följandemed innebörd. Utövasgenom en
den verkliga ledningen i Sverige, skall utländskaden juridiska personen

svensk juridisk Därigenom kommer den utländskaanses vara en person.
juridiska falla in under definitionen i 6 § l förstaattpersonen mom.
stycket b SIL och bli obegränsat skattskyldig.

l vissa fall dock de nuvarande reglerna i SIL skillnadgör mellan
svenska aktiebolag och stundtals svenska ekonomiska föreningar, å ena
sidan, och andra svenska juridiska å andra sidan. kan detHärpersoner,
bli nödvändigt fastställa vilka ursprungliga utländska juridiskaatt

därför den verkliga ledningen i Sverige, skallatt utövaspersoner, som,
jämföras med svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar.

Skulle det däremot visa sig association enligt 16 § första2att en mom.
stycket SIL inte utländsk juridisk blirär resultatetatt anse som en person
detsamma i dag, nämligen eventuell delägare, bosatt iatt ärsom en som



1995:134SOUutformningregelnsfrågor vidCentrala70

frånhärrörskattskyldig för inkomstblir direkt obegränsatSverige, som
ochi Sverigeförvärvarassociationenassociationen. Inkomst som

Sverige.bosatta ihos de delägare,alltsåutomlands beskattas ärsom
detjuridiskinteassociationenutländska ärEftersom den är personen

intevidare de delägare,innebärfrån den.riktigt bortse Detta attatt som
blirhemmahörande här, begränsatintei Sverige ellerbosatta ärär som

och 6 §i KL 1enligt reglerna 53 § lskattskyldiga subjekt mom.mom. a
och dförsta stycket SIL.c

utländsktvid frågan, huranledningfinns ettDet att stanna upp
Sverige.ledningen iverkligadenhandelsbolag skall beskattas, utövasom

nuvarandeuppställs ide kravinte uppfyllahandelsbolagetSkulle som
utländsk juridisk kommerstycketförsta SIL§ 216 personenmom.

föregåendebeskrevs ibeskattas på det närmastdelägarna sättatt som
uppställts föruppfylla de kravhandelsbolagetSkulle däremotstycke. som

denvidareföreligga, blir det,skalljuridiskutländskatt ompersonen
detFinnssvensk juridiski Sverige,verkliga ledningen utövas person.en
detassociation pålåta sådan närdå anledning sättatt samma somen

iske i delägarledetbeskattningenhandelsbolag låtagäller svensktett
för i bolagsledetstället

iutländsk juridisktill detta. EnEnligt vår mening saknas skäl person
skattskyldig inkomsterförhandelsbolag begränsatform utländskt ärettav

inteharstycket och d SIL. Detförstai 6 § 1 cmom.som anges
skulleutländska bolagetför detskattesubjekt i ställetifrågasatts att vara

avsikten varitSkullehandelsbolaget.utländska ävendelägarna i det att
naturlig följdsvenskabehandladesutländska handelsbolag vore ensom

inkomster.för bolagetsskattesubjektblevdetta, delägarnaattav
Så falletjuridiskenligt svensk är ävenHandelsbolaget rättär person.en

många ländersåemellertidländer.i del andra Det även attär anseren
juridisk Denintetill handelsbolagetmotsvarigheten en person.vara

handelsbolaget finns dessutom intetill det svenskadirekta motsvarigheten
från landet till detskiftar detAssociationstypenså många länder.i ena

association skallutländsksvårt fastställaandra och det närär att en
handelsbolag.svensktjämställas med ett

juridiskautländskagäller andradetsärskild regeldag ñnnsl nären
däri dendelägaren beskattasför det fallutländska bolag stat,änpersoner

andel denför sinhemmahörande,juridiskautländskaden är avpersonen
enligt punkt lOvinst. sådant fall skalljuridiska Iutländska ettpersonens

förutsatt delägarentill §anvisningarna 53 KL, ärandra stycket atta av
delägaren enligtbeskattning ske hosi Sverige,hemmahörandebosatt eller

för hans andel vinsten.handelsbolagbeskattningsvenska regler för avav
till handelsbolagmotsvarigheterdirekt utländskaregel gäller inteDenna

och intedär delägarenjuridiskautländskai stället alla deutan personer,
ibestämmelsen iAvsikten med KLbeskattas.den juridiska ärpersonen

skall kunna avräknasi utlandetskatt erlagtsförsta hand den motatt som
inkomst.svensk skatt på denna

med den föreslagnakombinerasvårbeskrivna regelnDen är attnu
ellerSverige bosattastycket SIL. Iförstaändringen § 216 mom.av

den utländskafor sin andeldirektdelägare beskattashemmahörande av
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juridiska vinst. Utredningen föreslår därför dessa fallattpersonens
undantas och fortsättningsvis beskattas på det sker.även sätt som nu

verklig ledning4.2 Begreppet

Begreppet verklig ledning fanns, redan i den tidigarenämnts,som
gällande Luxemburgparagrafen. Vid tillkomsten anförde föredragande
departementschefen prop. 1933: 171 vid bedömningen verkligatt om var
ledning utövades skulle till föreliggandehänsyn sakförhållanden ochtas
inte till såsomformella omständigheter formellt svarade förmer vem som
företagets sammanträdena hölls. Avsiktenledning och just attvar var
förebygga till formella faktorer.alltför stark bundenhet Det då felen vore

låta dylika regeln kraft.omständigheteratt sätta ur
Dubbelbeskattningssakkunniga föreslog utvidgning Luxemburg-en av

paragrafen SOU 1962:59. ledningsrekvisitets innebörd anfördeOm de
sakkunniga, det knappast räckte med här bosatta bestämdeatt att personer

de linjerna i det utländska bolagets verksamhetöver ävenstora utan
deltog i den löpande verksamheten, för den verkliga ledningen skulleatt

ligga i Sverige.anses
Beträffande innebörden uttrycket verklig ledning i deav av oss

undersökta får viländerna hänvisa till avsnitt 2.2.
Vi anförde i föregående avsnitt huvudskäl till låta deatt ett att

utländska juridiska med verklig ledning i Sverige sitt hemvistpersoner
här i landet den nuvarande tie-breakem i OECD:s modellavtalär
beträffande inkomst och fönnögenhet, hemvistet för det fallavgör attsom
dubbelt hemvist föreligger på grund interna skatteregler. kommenta-Iav

till bestämmelsen uttrycket verklig ledning inte förklarat.är närmareren
Det endast detta uttryck förekommer i internsägs det gälleratt rätt, när

fastställa fysisk har sitt hemvist.att än Ivar en person annan person
kommentaren slås därefter fast detta uttryck lämpligen kan användasatt

avgörande rekvisit. allmänhet finns också,I redan dennanämnts,som som
regel intagen i de svenska skatteavtalen. utförligtMer finns detta
beskrivet i avsnitt 2.3.

Även vid års IFA-kongress1987 se avsnitt 2.4 diskussions-ettvar av
ñscalThe residence of companies. generalrapportenämnena I till detta

finns beskrivning lämnadämne generalrapportören de olikaöveren av
kriterier, hemvistbegreppet och kommit fram i de olikastyrsom som
nationalrapportema. dennaAv redogörelse framgår lednings-näratt,
rekvisitet bestämts, det främst finns två metoder tillämpas. Någrasom
länder utgår från central and controlling Andrapower.management
länder utgår från effective det förstamanagement. I fallet verkar det
främst den högsta ledningens styrelsens frågan. Isäte avgörvara som
de länder, å andra sidan, där i stället effective kriteriet,management är
förefaller vikt läggas till frågan den dagliga ledningenstörre utövas.var

Det finns i detta sammanhang anledning understryka i inget landatt att
oss veterligt har i lagtext vad med de olikaangetts som menas
uttrycken. bestäms enligt factsDe and circumstances, dvs. efter
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har dockdel länder begreppetenskilda fallet.i det Iomständigheterna en
synnerhet och här finnsdå irättspraxis law-länderutformats i common

de avdömdamotiveringarna tillinaturligtvis viss ledning hämtaatt
rättspraxis kring lagregler-finnsTysklandmålen. andra länder t.ex.I en
ökat.förutsebarhetenvilket också inneburit attna,

frånparalleller 8 kap.vissa ABL. lfinnas anledning drakanDet att
mellan styrelse ochskiljerledning. ABLfinns reglerna bolagetsom

organisation ochansvarig för bolagetsverkställande direktör. Styrelsen är
direktör har handVerkställandeangelägenheter.förvaltningen bolagetsav

inte medalla åtgärderdenna hörförvaltningen. Tillden löpande somom
verksamhetbolagetsomfattningenhänsyn till eller ärarten avav

förbetydelse. regleringeller Denosedvanlig beskaffenhet stor somav
Aktiebolagskommitténvarit föremål förnärvarande gäller har översyn av

de allmännaKommittén däri betänkandet SOU 1995:44. attanser
verkställande direktörens beslutskom-styrelsens ochbestämmelserna om

fortsättningende iövervägda ochskyldigheter väloch ävenär attpetens
forbör grunden regleringen.utgöra

dvs.den löpande förvaltningenuppfattning detEnligt utredningens är
bestämningen.kriteriet vidavgörandeVD-uppgiftema bör detsom vara

blirföretagsledningen fattar sina beslutplatsen, därDet alltsåär som
övervakningenkontrollen elleravgörande inteavgörande. Det är av

företagets skötsel.
i normalfallet betydelse.befinner sig saknaraktieägarnaVar

den klarabolagsstrukturer så olikaskall dock understrykasNu är attatt
fall skallofta inte föreligger iskisseratsrollfördelning somsom ovan

detuppgifterna glider i varandra. Trotsolikagranskas. Många deav
såuppdelning funktionernatänkt mellankan det värde att envara av se

den i ABL.görssom
verklig ledning faller intebestämmelseinnebär underDetta att omen

direktion ocheller verkstäl-moderbolag, därde dotterbolag till svenska en
spelar ingen roll för be-dotterbolaget.lande ledning finns för Det

moderbolagetsfrågor sker meddömningen samråd i viktiganäraatt
hemvist i Sverige finnsmedledning inte fleraoch heller att personer

styrelse.representerade i dotterbolagets
till lednings-anledning hänsynfinns, sidan, ingenDet å andra att ta en

ovanligtintefunktion, endast formell. Det ärär attt.ex. en personsom
verkställandeassociationen har sittden plats, där säte, utses som
verkställandefattas emellertid denledamot. Alla beslut änav annan

aktiebolag, detsigledamoten. förekommer, detDet rörnär ett attom
administrativaaktieägarenna fattar de beslut utomär rentt.0.m. som

ligger den verkliga ledningen, såsådant fallbehöver Iavgöras. ettsom
gäller allaförstås, hos aktieägama. Detsammadetta uttryck skall omsom

underställs aktieägarna för demde åtminstonebeslut atttas gesom
möjlighet ingripa.att

formelltdär beslutenavgörande inte den platsSom regel skall vara
bosatt eller, detfattas har beslutsrätten,där den ärutan omsomperson,

fråga varifrån denna ledes.juridiskär om en person,
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Ett dotterbolag skall, regelmässigt ha sinnämnts,som ovan anses
verkliga ledning i det land där bolaget har sitt finnsDet docksäte. en

dotterbolag där det kan svårt bestämma den verkligagrupp attav vara var
ledningen skall ligga. Särskilt torde detta gälla s.k. holdingbolag. lanses
dessa fall bör den verkliga ledningen för bolaget ligga i det land där det
har sitt ledningen på platsensäte regelmässigt fattar beslutenom om
investeringar och den inte regel endast expedierar de beslutatt som som
fattats andra.av

För vissa holdingbolag detta tydligare. Endast fåtalär beslutännu ett
fattas under bolagets fortbestånd och där alla dessa strategiskär storav
betydelse. finnsDet egentligen ingen löpande Förvaltning i den mening

kan läggas i uttrycket så det i Alla beslutABL. isom ärsom anges
stället osedvanlig beskaffenhet eller betydelse. Under sådanastorav av
omständigheter måste den verkliga ledningen ligga hos styrelsen eller hos
det där besluten reellt fattas. Om detta skulle styrelsen,organ organ vara
direktionen eller verkställande direktören i det svenska moderbolaget,
måste Åden verkliga ledningen utövad i Sverige. sidanandra kananses
styrelsen i holdingbolaget ha sådan funktion och sammansättning, denatt
verkliga ledningen skall utövad utomlands. gällerDetta i de fall, dåanses
majoriteten styrelseledamötema bosatta och verkar utomlands.ärav
styrelseledamöter i bolag har bolaget, inteett ett gentemotansvar som
skall underskattas och måste ha betydelse vid bedömningen. Mensom
detta förutsätter, styrelsen i realiteten kan betraktas ledningsorganatt som
och styrelseledamötema intar självständigatt ställning gentemoten
moderbolaget.

Här skall tilläggas själva platsen for styrelsesammanträdena iatt
allmänhet inte kan ha betydelse för bedömningen. Förekomsten av
allehanda moderna kommunikationsmedel har i dag gjort platsen för
sammanträden betydelselös den sannoliktvad någonsinän varit.mer

denl tidigare nämnda Luxemburgparagrafen skulle bolag eller annan
juridisk for ekonomisk verksamhet i utlandet betraktasperson som en
svensk ekonomisk förening, bland andra rekvisit, företaget verksam-om,
het väsentligen bestod förvaltning eller handel med värdepapperav av
eller likartad lös egendom. Förvaltande företag aktivannan utan
värdepappersforvaltning har i regel ingen aktiv företagsledning. falldeI
sådana bolag företar törvaltningsåtgärder på instruktion styrelse-t.ex.av
ordföranden eller bör den verkliga ledningen knytas tillägaren denne och
avgörande blir då denne bosatt och verkar.ärvar

En relativt vanlig bolag sådana vilka enda uppgift hartyp är attav som
ocheller förvalta immateriellaäga rättigheter olika slag, t.ex. patentav

och varumärken. Inte sällan de del koncern, där justutgör en av en
immateriella tillgångar överförts från andra koncemföretag och där
bolaget kanske endast upplåter licenser till andra koncembolag. sådanEn
restriktion innebär bolaget har koncernens bästa målsättning.att Detsom
arbetar således inte alltid for erhålla maximal vinst i det enskildaatt
koncemföretaget. bakgrundenI kan då finnas styrning från kon-en
cemledningen, innebär licensbolagets verkliga ledningsfunktionattsom

4 l5-l377
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kan ligga hosverkliga ledningen intedenså urvattnadär att anses vare
styrelse.eller licensbolagetsledningensig den verkställande

anledning särskiltockså finnsbolag detEn attsomannan grupp av
inombolag försäkrar riskercaptivebolagen.s.k. Dessadeomnämna är en

försäk-den ordinariesådana bolagVanligtvis användskoncern. när
försäkringar För de riskertecknaringsmarknaden inte bereddär att

premierna skulle bli så högaellerfråga vill skydda sigföretaget i närmot
sådan försäkringföretagsekonomiskt kan ifrågasättas,det äratt om en

motiverad.
består normaltcaptivebolagdagliga verksamheten iDen settett av

verksamhet ifordras löpandepremieinkomsterna. Vidareförvaltning av
så depraktiken det vanligeninträffat.bolaget, försäkringstall I är attnär

premieintäktema oftafåtaliga, eftersomdagliga förvaltningsåtgärdema är
expertislöptid.låg risk och lång Denplaceras i värdepapper med som

fårförvaltare,professionellfrånkrävs för detta handlas i regel somupp
styrelse.captivebolagetsbegränsande direktiv av

Även utgå från styrelsennaturligtdet därförför sådana bolag attattär
Även ledamöterna bor ochdå frågankommerledningsorgan. härär var

koncemled-de intarställningvilken självständigverkar gentemotsamt
ningen.

dyka det gällerkanNågra exempel på frågor när avgöraattuppsom
ledning diskuterats.verklig har Sommedvad skall ovansom avses

fastställamöjligt principeremellertid interedan det attnämnt är som
i enskilda falletomständigheterna detskulle allmängiltiga. Det ärvara

blivit ihar regeln allaavgörande för bedömningen. Dettamåstesom vara
för motsvarandeutgångspunktenmåsteandra länder och även envara

precistregeluppställa generellsvensk bestämmelse. Att angersom meren
inte möjligt.verklig ledning såledesvad skall förstås med ärsom

och utñyttningInflyttning4.3

juridisk bli obegränsatskall utländskEnligt vårt förslag personen
sambandhär.verkliga ledningen lskattskyldig här i landet den utövasom

aktualiseras några frågor.inñyttningenmed den skattemässiga
lagstiftningen kan kommaföretagbör konstateras deFörst attatt som

företag redannystartade. Dettillämpas på regel inte ärär somsom
med olika slagsalltså företagbedriver verksamhet i utlandet. Det är

dispositionerbokforingsmässiga värderingar,tillgångar och där skatte- och
företag skall fr.o.m.skett i enlighet med utländsk Dessarätt.m.m.

regelsystem.underkastastidpunkten för skattskyldighetens inträde ett nytt
sådan övergång skall ske.Vi saknar regler behandlar hursom en

skedetfråga vilken tidpunkt skattskyldigheten inträder. KanEn vidär
faktiskadag denunder beskattningsår, från bestämdlöpande nären

ingången beskattnings-ledningen landet, eller först vidhär iutövas ettav
för vilka intäkter ochavgörande betydelse bl.a.år. Tidpunkten har

skattskyldigheten i Sverige.skall omfattaskostnader avsom
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och omsättningstillgångarEn fråga vilka värden anläggnings-ärannan
skall ha vid inflyttningen. Anskaffningen tillgångar har regelav som
skett tidigare juridiska varit skattskyldig ioch den ett annatpersonenom
land finns dessa tillgångar varit föremål fördet anledning att anta att
avskrivning och nedskrivning. Finns det skäl denna omständighet skallatt
ha betydelse vid bedömningen

Kanske skall tillgångarna till skattemässigt restvärde därtas ettupp
hänsyn till gjorda möjligen fiktiva värdeminskningsavdrag.eller Ellertas
skall tillgångarna till inñyttningen.marknadsvärdet vidtas upp

värdenDe bestäms ligger till grund för bl.a. kommande värde-som
minskningsavdrag.

skattskyldighetNär inträder den verkliga ledningen utövasattgenom
ihär landet kan naturligtvis skattskyldigheten likaupphöra enkelt genom
ledningen fiyttar hemvistbegreppetföreslagna kan alltsåDetatt ut. nu

leda till ökad rörlighet vissa företags hemvist. skattskyldighetenOmen av
upphör, grund den verkliga ledningen inte längre här,utövasattav
uppkommer frågan vilka skattekonsekvenser det får. Frågan gäller alltså
uttagsbeskattning skattskyldigheten upphör.när

De frågor egentligen inte följd förslagetaktualiseras ärsom aven om
det hemvistbegreppet. frågor uppkommer utländskSamma närt.ex.nya en
juridisk etablerar fast driftställe här i landet och blir begränsatettperson
skattskyldig. Till det fasta driftstället kan föras maskiner e.d. från utlandet

alltså skattemässigt skall behandlas enligt svenska regler detnärsom
gäller underlag för värdeminskningsavdrag fasta driftstället kanDetm.m.
upphöra verksamheten flyttaratt ut.genom

fråganNär skatterättsligt hemvist i Sverige aktualiseras kanom
företaget också redan begränsat skattskyldigt här i landet attvara genom

viss verksamhet bedrivs från fast driftställe. bestämmelserDeetten som
skall tillämpas för tillgångar i samband med inñyttningen bör inte gälla
tillgångar underkastadredan svensk skattelagstiftning.ärsom

I det följande behandlas dessa frågor har med in- ochgöraattsom
utñyttning.

4.3.1 Tidpunkten för in- utflyttningoch

Huvudprincipen skattskyldigheten inträder från och med denär att
tidpunkt den verkliga ledningen här i landet. tidpunktDennanär utövas
kan bestämd dag. realiteten det naturligtvis svårtI är närmareattvara en
fastställa den exakta tidpunkten. har inte minst sambandDetta med
svårigheten det gäller den grundläggande frågan, nämligennär att
fastställa den verkliga ledningen utövas.var

framgåttSom redogörelsen i kapitel och i kapitel skall3 4 denav ovan
verkliga ledningen i princip därutövad den verkställande ledningenanses
finns. finnsDet dock företag där det kan svårt bestämma denattvara var
verkliga ledningen skall ligga. Vissa företag kan heltt.ex.anses vara

frånstyrda moderföretag. därförDet inte möjligt fastställa någraärett att
allmängiltiga principer det omständigheterna i det enskilda falletärutan
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också faktorer in-innebär deavgörande. Detta avgör närär att somsom
klart bestämma.ñyttningstidpunkten inträder inte går att

och tidpunkten förverkliga ledningenfastställa denAtt utövasvar
frågeställning.alltså i grundendenna händelse kan vara samma

i praktiken vanligast konstateraSammanfattningsvis torde det attvara
beskattningsår.inträda vid ingångenskattskyldigheten ettatt anses av

Ingångsvärden4.3.2

fysiskskattskyldighet utländskBegränsad kan uppkomma t.ex.om en
driftställe i Sverigejuridisk etablerar fast 53 § leller ett mom.person

Delägarbeskattning på liknandeoch SIL.KL 6 § l sätt sommom. -
handelsbolag kan under vissafrån svensktbeskattning inkomster ettav -

juridiskutländsk bl.a.förutsättningar för inkomster frånske person,en
andra stycket bpunkt lOinñytandet tillräckligtdet svenska stortärom

anvisningarna till 53 § KL.av
sin verkligajuridisk harEnligt vårt förslag utländskskall sompersonen

svenskundantagledning i landet med visst obetydligthär anses som en
skattskyldighet.juridisk vilket leder till obegränsadperson

fall där skattskyldighetbeskrivits i andrade situationer ochI som
skallolika tillgångarvilka värdenaktualiseras uppkommer frågan m.m.

underkastas svenskflyttas in i landet ochskattemässigtha dessanäranses
fråga. vikan ñnnas i dennauppfattningar Innanskattelagstiftning. Olika

finnsgälla vid inflyttningen detbörundersöker vilka värden som
för tillgångarsannolikt gälleranledning de reglerkort beröraatt som

driftställen filialer ijuridiska fastahänförliga till utländska personers
tillförts det fasta driftställetkan mycket väl haSverige. Sådana tillgångar

från utlandet. Någon avyttring ijuridiskaden utländska personenav
Tillgångama i Sverige tordeegentlig mening har då inte ägt rum.

derasingångsvärde marknadsvärde,emellertid få ävenmotsvararett som
i den andra lägre.skattemässiga restvärdederas ärstatenom

Utländska värden

gällde vid den utländska be-från de värdenutgåEtt sätt är att som
Avskrivningsbara tillgångarinträde.före skattskyldighetensskattningen
till enligt utländskalltsåinventarier skulle rätttas ettt.ex.som

variationer kan här uppkommarestvärde. Storaberäknat skattemässigt
avwatttill följd skattereglemafrågaberoende på vilket land det är om

slumpmässigSverige kan därför bliBeskattningen iskiljer sig åt.
andra länders lagstiftning.påverkade Detberoende på värdena äratt av

andra ländersfrån värden bestämsockså svårt utgåkan att avsomvara
utländska och svenska reglermellanlagstiftning eftersom skilj

plan. Andra reserveringsmöj-grundläggandesig ligga påkan visa ett mer
blir ogörligtkan innebära detklassificera egendomligheter och attsätt att

redovisning.utländskskattemässigt översättaatt en
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viktigEn aspekt i vad mån uttagsbeskattning i andradet landet skallär
beaktas vid värderingen tillgångarna Kanske i stället detav m.m.
skattemässiga restvärdet bör höjas med hänsyn till det värde utgjordesom
grund för uttagsbeskattningen Lika avskrivningar i utlandetgärna som
beaktas borde alltså hänsyn till påförda intäkter uttagsbe-tas genom
skattning. Om uttagsbeskattning uppkommerskall beaktas svårigheter om
detta sker flera år efter det skattskyldigheten inträtt i Sverige.att

Om förekomsten uttagsbeskattning skall beaktas kanske likaav man
kunde utgå från marknadsvärdet ingångsvärdegärna eftersom detsom

torde marknadsvärdet till forlegat grund uttagsbeskattningen.vara som
Bortsett från de nackdelar den beskrivna metoden har kan detsom

riktiga i utgå från skattemässiga värden fastställts iatt landett annatsom
från principiella utgångspunkter ifrågasättas. skattskyldighetenNår
inträder i Sverige bör så långt det möjligt bortse från händelserärman
fore denna tidpunkt. skulle likna skattskyldighetensMan kunna inträde vid

nybildat företag registreras i landet. Vihär har inte helleratt funnitett att
något land har tillämpat utländska värden ingående balans.som

Skattemässigt restvärde

En möjlighet tillgångar kan skrivasär fors till skatte-att ettsom av
mässigt restvärde enligt svenska regler. Tekniskt skulle sådan lösningen
innebära tillgångarna anskaffade vid den faktiskaatt anskaffnings-anses
tidpunkten och till den faktiska anskaffningskostnaden. Tillgångama
skulle sedan ha skrivits maximalt enligt svenska bestämmelseranses av
fram till tidpunkten for skattskyldighetens inträde. Inventarier ärsom mer

fem år gamla skulle alltsåän fullt avskrivna och saknaanses vara
skattemässigt restvärde. inventariumEtt anskaffades år föreettsom
skattskyldighetens inträde skulle ha skrivits med 30 %.anses av
Avskrivning skulle sedan få ske på det skattemässiga restvärdet 70 om
anskaffningsutgiften alltså100. Det fråga fiktivaär värdemin-var om
skningsavdrag där tänker sig företaget hela tiden varit skattskyl-attman
digt i Sverige. framgårSom avsnitt 2.2.1 tillämpas denna metod iav
Danmark. alternativEtt i jfrNorge avsnittär 2.2.2 deatt attsom anse
fiktiva värdeminskningsavdragen har skett enligt linjär metod.en

Motivet för denna lösning skulle hindra möjligheten tillattvara
skatteplanering dubbla värdeminskningsavdrag. avsaknadIgenom av
bestämmelser fiktiva värdeminskningsavdrag skulle alltsåom samma
egendom kunna skrivas två gånger dels i utlandet, dels i Sverige.av

Mot detta kan anföras det möjligt i koncernäratt att avyttraen
egendomen till företaget med hemvist i Sverige. Avskrivning kan då ske

anskaffningsutgiften. Ytterligare medett argument mot ett system
fiktiva värdeminskningsavdrag dubbla avskrivningarär neutraliserasatt

uttagsbeskattning egendomen lämnar hemlandet ellernär företagetav när
ändrar hemvist. När egendomen förs till Sverige torde det inte ske till ett
utländskt skattemässigt restvärde till marknadsvärde legat tillutan ett som
grund för uttagsbeskattning.
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skattemässigttillämpa restvärdeinvändningprincipiell ärEn ettattmot
blivit uttagsbeskattad i utlandet.sannolikt Omegendomeninte bara att
förvärvskälla i Sverige sker uttagsbe-förs frånsåledesegendomen ut en

dvs. till marknadsvärdet. Om mark-egendomen sålts,skattning som om
uttagsbeskattningen bör marknadsvär-skall tillämpas vidnadsvärdet även

ingångsvärdet.ligga till grund fordet
beskrivna intefunnit den metodenvår undersökning harl äratt

huvudregel tillämpas iden NorgeVi emellertid funnitvanlig. har att som
värdeminskningsavdrag hadock fiktivaDanmark. falloch I Norges anses
relativt låga avskrivningar.vilket leder tillenligt linjär avskrivningskett

Marknadsvärdet

från inträffat föremöjligt skall bortse vadOm så långt somman som
naturligt tillgångar i ställetdetskattskyldighetens inträde är att m.m.

tidpunkt. Tillgångar-na bör ocksåvid dennavärderas till marknadsvärdet
Härigenom ñngeras verksamhetentidpunkt.ha anskaffats vid dennaanses

skattskyldighetens inträde.for Det uppkommerha inletts vid tidpunkten
ochavskrivningar först fråninte heller kannågon tvekan görasattom

inträde.med tidpunkten for skattskyldighetens
marknadsvärdetockså egendomen tilleffekt uppkommerDenna om
verklig ledningi utlandet till bolag medfrån koncembolag ettavyttras ett

här i landet.
fors till bolag med verklig ledningegendom utlandetOm från över ett

aktualiseras i det andra landet. kan ii Sverige kan uttagsbeskattning Det
i Sverige rimligt värdenafall for med hemvistbolaget attvart anses

till grund för uttagsbeskattningen.det värde lågmotsvaras av som
uttagsbeskattning skall ske se vidareNyligen utökades de fall då

förvärvskälla skall undantas frånavsnitt 4.3.5, bl.a. då inkomst av en
undvikande dubbelbeskattning.beskattning på grund avtalett om avav

del förvärvskällatillgång forts frångäller det fallDet även att en av enen
delen inte i den förratill del, inkomsten i den menen annan senareom

i Sverige grund avtaldelen undantagen från beskattningär av om
Uttagsbeskattning sker alltså vidundvikande dubbelbeskattning.av

från till skattskyldighet. måste därförövergång obegränsad begränsad Det
tillgångar byte plats för denkonsekvent låtaatt genom avvara som

falla under svensk beskattning fåverkliga ledningen kommer att
dåingångsvärden marknadsvärdena vid den tidpunkt,motsvararsom

beskattning.tillgångarna underkastas svensk
anmärkts, detta inte leder tillkan diskuteras, vilket redanDet attom en

skriva och tillgångjuridisk kan få möjlighet att t.ex. av en sammaperson
finns anledningtvå gånger. bli fallet, samtidigt detDetta kan att antamen

utflyttar kommerdet land från vilket den juridiskaatt attpersonen
Sverigeuttagsbeskatta på gör.sätt nusamma som

tillgångarna lägre anskaffningsut-Skulle marknadsvärdena änvara
gifterna bokforingsmässig förlust. förlust emellertidsker Denna ären

beskattningensådan inte påverka den svenska denden kommeratt att av
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uppkommit i och medjuridiska förlust,Det attär en sompersonen.
beskattningen. sådansvenska Skallingångsvärden fastställts för den en
vilket den verkliga ledningeni land frånförlust beaktas måste det ske det

orealiseradeeventuellt skall uttagsbeskattaflyttas. detta landDet är som
värdened-land får beakta eventuellavärdestegringar och också det som

gångar.
Tvekan skulle dock kunnahuvudregel.Vad bör såledessagts varanu

reavin-sådana för vilkatillgångar, nämligenföreligga beträffande vissa
skulle här kunnaavyttring.skall tillämpas vid Spontantstreglema göras

borde gälla vidanskaffningsvärdenagällande de ursprungligaatt en
emellertid på de redovisadeförsäljning.eventuell Ser nyssmansenare

skatterättsligaskillnad på denreglerna för uttagsbeskattning, det ingenär
på vilka regler skall gälla vidbehandlingen tillgångarna, beroende somav

vinsten aktie avskattasavyttring. orealiseradeDen t.ex. enen senare
tillgångarnaförvärvskällan, däraktien överförs från delom en av

där tillgångarnaförvärvskällan,beskattas i Sverige, till del aven annan
inte föravyttring kravinte underkastade beskattning. Ensvensk är ettär

beskattning skall utlösas.att
innebär avtalenreavinstbeskattasdet gäller fastighetNär omsom

ireavinstbeskattning sker det landundvikande dubbelbeskattning attav
förhållande bör emellertid inte inverkadär fastigheten belägen. Dettaär

gäller svensk beskattningpå detprincipen egendomen näratt anses
skattskyldighetens inträde och tillanskaffad tidpunkten marknads-vid for

löpande inkomstbeskattningenvärdet vilket kan ha betydelse för bl.a. den
på byggnader.det värdeminskningsavdraggällernärt.ex.
någon anledning behandlaSammanfattningsvis därför intefinns det att

de endast skälet de vidtillgångarna på detnämnda sätt attannatnu av
Enligt reglernafor reavinst.avyttring skall behandlas enligt reglerna

dåoch det finns ingengällande för ingen skillnaduttagsbeskattning görs
regler.anledning i detta sammanhang ha skildaatt

tillgångar.emellertid inte endastFrågan ingångsvärden gällerrättaom
Även marknadsvärde vid den tidpunkt dåskulderna till derasbör värderas
obegränsad Sverige inträder.skattskyldighet i

och kostnader4.3.3 Intäkter

inteinträde skalltiden skattskyldighetensIntäkter föresom avser
kostnaderförbeskattas i landet. Vidare får avdrag intehär ärgöras som

inträde. intäkt skallhänförliga tiden före skattskyldighetens Närtill en
enligt iredovisas kostnad dras bedöms bestämmelsernarespektive aven

inkomstberäkningen sker enligt bok-bl.a.KL, med det resultatet att
regler bedöms inteföringsmässiga grunder. Några särskilda vara

nödvändiga.
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Underskott4.3.4

juridiska hänförs all inkomst till förvärvskälla.För Grenarpersoner en av
verksamheter går med underskott får alltså kvittas överskott imotsom
andra enheter.

Vissa begränsningar finns dock. den juridiskaOm ärpersonen
kommanditdelägare får föravdrag underskott i kommanditbolagetgöras
till den del avdraget och medgetts vid tidigare års taxeringaravdrag som

överstigerinte belopp vad delägaren i bolagetett mot sattsom svarar
eller, det belopp åtagit sig högre,delägaren dettasätta ärom som

belopp. Liknande begränsningar finns for sådana delägare isenare
handelsbolag förbehållit sig begränsat 2 § SIL.lettsom ansvar mom.

Från och med tidpunkten för skattskyldighetens inträde intäkternautgör
sedan avdrag gjorts för kostnaderna och hänsyn tagits till in- och utgående

inkomst förvärvskällanbalans 25 KL. Inkomsten kan antingen§av vara
överskott eller underskott.ett ett

Uppkommer underskott förvärvskällan fåri avdrag göras närmast
följande beskattningsår förutsättningunder det inte finns någraatt
begränsningar enligt lagen 1993:1539 avdrag för underskottom av
näringsverksamhet. enligtMed underskott denna lag underskott iavses en
forvärvskälla vid inkomstberäkningen enligt och betyderKL SIL. Det att
förluster skattskyldighetenhänförliga till tiden före inträde aldrigärsom
kan underskott i och mening.KL:s SIL:sanses som

utländsk juridisk blirEn obegränsat skattskyldig här i landetperson som
bör givetvis få avdrag för underskott uppkommit eftergöra som
tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Därför måste tilläggett göras
i underskottslagen bestämmelserna gäller sådana utländskaatt även
juridiska obegränsat skattskyldiga här i landet.ärpersoner som

4.3.5 Uttagsbeskattning

4.3.5.1 Inledning

Vid överföring tillgångar från förvärvskälla till denärav en en annan
allmänna regeln den, uttagsbeskattning skall Sedan 1990 årsägaatt rum.
skatterefonn finns uttrycklig regel uttagsbeskattning i punkt 1en om av
anvisningarna förvärvskällatill tillgång tagits22 § KL. Om uten ur en
sker beskattning tillgången i för vederlagstället hade avyttrats ettsom om
motsvarande marknadsvärdet. Uttagsbeskattning aktuell endastär om
vederlag eller vinst vid avyttring skulle ha tagits intäkten somupp av
näringsverksamhet och särskilda skäl uttagsbeskattning inte före-mot
ligger.

Skälen for underlåta uttagsbeskattning har i rättspraxis alltatt närmare
kommit preciseras. rättsfall kan illustreraEtt möjligheten inteatt att
uttagsbeskatta beskattningsrätten för egendom kvar i Sverigenär stannar
RÅ 1993 överklagat förhandsbesked. Rättsfallet698, gälldenot ett
belgiskt företag skulle föra samtliga tillgångar i företagets filialöversom
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Filialens tillgångar skullei aktiebolag.Sverige till helägt svensktett
till svenska bolaget. Vederlagetöverlåtas apportegendom detsom

understeg marknadsvärdet.motsvarade till bokförda värdengångarnas som
från ñlialen skulle leda till uttagsbe-Frågan gällde överlåtelsenom

överlåtelsen omfattade helakonstateradeskattning. Skatterättsnämnden att
uttagsbeskattning borde komma i frågaverksamheten i Sverige och att

otillbörlig skatteförmån. Nämndenendast ledde tillöverlåtelsen enom
någon sådan skattefönnånanförde nämndens bedömning kanbl.a.: Enligt
vinster från gruvverksam-inte bl.a. bakgrunduppkomma, attmot avanses

beskattning enligt lagenheten blir föremål förfortsättningsvisäven om
alltsåskulle inte ske;statlig inkomstskatt. Någon uttagsbeskattning en

bedömning delades Regeringsrätten.som av

uttagsbeskattning4.3.5.2 Nya bestämmelser om

förtydligades bestämmelsernaUnder utvidgades och1994 om
uttagsbeskattning 199495:91, bet. 199495:SkUl1,SOU 1994: 100, prop.

formell mening tillgångarnaSFS fråga fall dåi1994:1857. Det är omnu
ändå rimligtinte då detförvärvskälla, ansetts atttas ut ur en men

situationer medför uttagsbeskattninguttagsbeskatta. del deEn somav
enligt bestämmelserna har anknytning till dende nyligen införda
internationella skatterätten.

uttagsbeskattning underEnligt reglerna skall skede ävennya -
förutsättning föreligger i följande fyrasärskilda skäl det intemotatt -
fall:

förvänskälla har upphört,verksamheten iom en
skattskyldig för inkomstnäringsidkare upphört attom en vara av

förväwskälla,en
inkomst ñån beskattningförvärvskälla skall undantasom av en

grund avtal undvikande dubbelbeskattning ellerettav avom
i fråga tillgång har förts från del för-överom som en av enen
värvskälla till del, inkomst den delenen annan om av senare men
inte den förra undantagen från beskattning i Sverige på grundärav

dubbelbeskattning.avtal undvikandeav om av

fall i punkterna och skall uttagsbeskattning dock intel 2 3som avses
ske driftställetill den del tillgångarna förvärvskällan knutits till fasti ett
i förvårvskälla frånSverige. Undantas endast del inkomsten frånen av en
beskattning på grund avtal undvikande dubbelbeskattning gällerav om av

tillgångar hänförliga till del för-punkten 3 motsvarandeärsom av
värvskällan.

bestämmelserna tillämpas första gången vid taxering.De 1996 årsnya
Bakgrunden till års bestämmelser bl.a. införlivandet1994 EG:sär av

fusionsdirektiv lagen 1994:1854 inkomstbeskattningen vidom
Tillgångargränsöverskridande omstruktureringar inom EG. och skulder

verksamhetsöverlåtelser e.d. tillöverlåts vid internationella knyts ettsom
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Överlåtandebolaget i den där detdriftställe för det Övertagandefast stat
förloradenna inte skallhemmahörande. Orsakenbolaget är statär att

anknytningenuppnås krävsdetta syfte skallbeskattningsrätten. För attatt
kan upplösastill det fasta driftstället intetillgångarna utan attav

beskattning sker.
med ändringar i ABLskäl till bestämmelserna hörEtt annat samman

jfr punkt nedan.3

driftställe upphörFast

klarläggandeverksamheten upphörförsta punktenDen ett attvar--
upphör,driftställeuttagsbeskattning skall ske fastnär t.ex. attett genom

verksamheten läggs ner.

skattskyldig för inkomstOm näringsidkare upphör att avvara enen
förvärvskälla

bosatt i Sverige ochBestämmelsen fysisksikte på ärtar person somen
vilkenmed Sverige saknardriver näringsverksamhet eller ihär statannan

Näringsidkaren upphör bosatt häravtal eller har creditavtal. attett vara
del tillgångarna iuttagsbeskattning. Till denvilket alltså leder till

Sverige skall uttagsbeskattningtill fast driftställe iverksamheten knyts ett
inte ske.

har fast driftställesker också utländskUttagsbeskattning ägare ettom en
konstituerar det fasta driftstället för-i Sverige och det moment som

in.fullmakten för drassvinner, representantt.ex. att en

beskattning påförvärvskälla undantas från grundInkomst avav en
avtal

styrelseledamöter ochkap. fanns tidigare kravl 8 4 § ABL attett
skullei aktiebolag i princip svenskaverkställande direktör ett vara

Sverige. Med svenska medborgare jämställdesmedborgare och bosatta i
nordiska länder. Sedan år gäller i ställetmedborgarskap i 1994 att

styrelseledamöter skallverkställande och minst halva antaletdirektören
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES,bosatta inom detvara

inte dispens från detta krav.medgesom
särskild tie-de flesta dubbelbeskattningsavtal finns,I nämnts,som en

i bådabreakerregel. på grund intern dende fall dåI rätt staternaav
juridiskajuridiska får dubbelt hemvist skall den personen ansespersonen

sin verkliga ledning.ha sitt hemvist i där den harden stat
uttagsbeskattning denBakgrunden till bestämmelsen är att nyaom

medföra svenskt aktiebolag kanlydelsen kap.8 4 § ABL att ettav synes
flytta sitt hemvist enligt avtal undvikandeskatterättsliga ett om av

Europeiskadubbelbeskattning mellan Sverige och inom detstaten
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ledningenssamarbetsområdet. skerekonomiska Detta att samman-genom
och verkställan-ledamöternaså majoritetensättning förändras, attt.ex. av

Eftersom deti andradenbosattade direktören kommer staten.att varvara
skulle medföraförändring intesådanförtalademycket att ensom

bestämmelsensärskildainfördes denSverigeuttagsbeskattning i attom
iörvärvskälla undantasfråninkomstenuttagsbeskattning skall ske när en

undvikande dubbelbe-avtalfrån beskattning grund ett om avav
idock inte till den del tillgångarnaskerUttagsbeskattningskattning.

driftställe i Sverige.fastknyts tillverksamheten ett
fysisk driver närings-ocksågällerBestämmelsen person, somom en

Sverige ellermed vilken saknar avtal harverksamhet här eller i statannan
i på grundskatterättsligt hemvisterhållercreditavtal, statett annan aven

i denfår hemvistenligt internhäravtal bosattpersonen rättärett men
inte till den delUttagsbeskattning skeravtalet.andra grundstaten av

fast driftställe i Sverige.tilltillgångarna i verksamheten knyts ett
ingås medsituationen exemptavtalSlutligen bestämmelsen att ettavser

något eller haftinte haft avtaltidigaremed vilken Sverige ettstaten
enligtblirbedrivs iverksamhetcreditavtal. tillgång iEn statensomen

uttagsbe-alltså leder tilldriftställe där, vilketavtalet knuten till fastett
skattning.

deltillförvärskälladeltillgång förs frånEn över annanenav enen
grund avtalpåbeskattningundantagen frånär avsom

två ellerverksamhet bedrivs iitillgångBestämmelsen somenavser en
Sverige med vilkenfrån tillflera och överförs statstater annanensom

till fast driftställe i denexemptavtal. Tillgången knytsSverige har ettett
andra staten.

överföras från med vilken SverigealternativtTillgången kan staten
Sverigecreditavtal till med vilkensaknar avtal eller har statett en annan

fast driftställe där.och knyts tillhar exemptavtal ettett

hemvistbegreppetföreslagnaoch det4.3.5.3 Uttagsbeskattning nya
verklig ledningom 1

regelnkan i Sverige dende bestämmelsernaGenom anses varanya
utsträckningskall och i denuttagsbeskattning ske,etablerad, näratt
frågabeskattningsrätt.under svensk Entillgångar inte längre ligger är om

uttagsbeskattningbeskrivna bestämmelsernade avsnitteti omovan
hemvistbegrepp införs.följdbehöver kompletteras att ett nyttsom en av

bli obegränsatutländsk juridiskskallEnligt förslaget personen
sådanai landet. Underledningen härskattskyldig verkligaden utövasom
svenskjuridiskaförhållanden utländskaden personen som enanses

också möjlighetenändring uppstårföljd dennajuridisk Som avenperson.
skattskyldigobegränsatupphöraför juridisk attatt genomvarapersonen
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den verkliga ledningen inte längre här i landet. Eftersomatt utövas
beskattningsunderlaget försvinner landet bör uttagsbeskattning ske.ur

iRedan dag finns regler i de flesta fall leder till uttagsbe-attsom
skattning Enligt den refererade punkten 3 skalläger uttagsbe-rum. ovan
skattning ske inkomst förvärvskälla skall undantas frånom av en
beskattning på grund avtal undvikande dubbelbeskattning.ettav om av

främstDet denna bestämmelse kan tillämpas juridiskär närsom en
upphör obegränsat skattskyldigt subjekt denatt ett attperson vara genom

verkliga ledningen inte längre kan utövad i Sverige.anses
detNu emellertid inte endast skatteavtal kan medföraär densom

effekten den obegränsade skattskyldigheten upphör. verkligOmatt
ledning i Sverige i fortsättningen blir omständighet leder tillen som
obegränsad skattskyldighet här, gäller det täcka alla fallde dåatt upp
uttagsbeskattning skälig. Fortfarande kommer visserligen registreringär
0.d. medföra obegränsad skattskyldighet i Sverige. de flesta fall finnsIatt
det anledning byte plats för verklig ledning inte medföratt anta att ett av

den obegränsade skattskyldighet enligt intern svensk upphör.att Deträtt
finns dock fall under nämnda omständigheter kommerett attsom vara
oreglerat. Om i utlandet registrerat bolag fått sin verkliga ledningt.ex. ett
i Sverige, sedan återigen byter plats för verklig ledning ochmen
därigenom upphör obegränsat skattskyldigt subjekt i Sverige,att ettvara
finns bland de nuvarande bestämmelserna uttagsbeskattning ingenom
regel möjliggör beskattning. En komplettering därför nödvändig.ärsom

bestämmelseDen aktuell i den beskrivna situationennärmast är ärsom
punkt 2 föreskriver uttagsbeskattning skall ske näringsid-attsom om en
kare upphört skattskyldig för inkomst förvärvskälla. Genomatt vara av en

den verkliga ledningen inte längre här i landetatt upphör denutövas
juridiska skattskyldig. Bestämmelsen bör därför kunnaattpersonen vara
tillämpas i det fallet den verkliga ledningen flyttar landet. Eftersomatt ur
bestämmelsen i dag sikte fysiska näringsidkarenärmast tar personer
föreslås förtydligande innebär uttagsbeskattning skall skeett attsom om
skattskyldigheten för inkomst förvärvskälla upphör.av en

Övriga4.3.5.4 frågor uttagsbeskattningom

Enligt punkt 10 andra stycket b anvisningarna till skall53 § KLav en
delägare beskattas för sin del vinsten från utländsk juridiskav en person
under förutsättning delägaren eller någon närstående minst tioatt äger

andelama eller röstetal och minst hälften andelamaprocent attav av
eller röstetal innehas eller kontrolleras, direkt eller indirekt, här iav
landet bosatta eller hemmahörande personer.

frågaEn vilka skattekonsekvensema blir förutsättningarna inteär om
längre uppfyllda för delägarbeskattning. utländska juridiskaär Den

kan emission höja kapitalet vilket kan medförat.ex. attpersonen genom
den i Sverige bosatte delägarens innehav inte längre uppgår till tio

Delägaren kan också andelar så innehavet understigerprocent. avyttra att
tio Någon delägare kan sina andelar till någon iprocent. avyttraannan
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utlandet femtio innehavet kontrolleras härvarefter mindre än procent av
i landet.

bedömning finns det i dag oklarheter det gällerEnligt utredningens när
frågan uttagsbeskattning skattskyldigheten upphör föreventuell närom
dessa juridiska bakgrunddelägarbeskattade Mot att ut-avpersoner.

förredningen regleringen ingångsvärden vid tidpunktenföreslår att om
tillämpning och såledesskattskyldighetens inträde skall få generell avseen

klarlägga bestämmel-CPC-bolagen jfr det angeläget4.3.6även attvore
skattskyldigheten upphör. problem meduttagsbeskattning Ettnärserna om

bådeskattskyldigheten kan inträda ochCFC-lagstiftningen dockär att
förändringar iupphöra agerandeoberoende delägarens genomav

aktiekapitalet.andelsinnehavet ändring Kopplingareller t.ex. avgenom
finns uttagsbeskattning och reavinstbeskattning. Enligt vårockså mellan
bedömning därför CFC-lagstiftningen och detbehöver över ärses
knappast skede fram några kompletterande förslagmöjligt i detta läggaatt

uttagsbeskattning.om

driftställen4.3.6 Ingångsvärden vid fasta m.m.

frågor harde tidigare avsnitten 4,3 diskuterades med in-l göraattsom
och juridiska gällde vilka ingångsvärdenutflyttningen Detpersoner.av

på tillgångar underkastasskulle tillämpas svensk be-som m.m. som
juridiskaskattning den utländska bliri samband med att personen

obegränsat till följd denskattskyldig här i landet verkliga ledningenattav
uttagsbeskattningen skattskyldighetenhär. Vidare behandladesutövas om

inte längre här.upphör ledningenpâ grund den verkliga utövasattav
värderas till marknads-Härvidlag föreslår utredningen tillgångaratt m.m.

priset inträde. ocksåvid tidpunkten för skattskyldighetens Dessa anses
skattskyldighetenanskaffade tidpunkt. Omeller uppkomna vid denna

upphör sker uttagsbeskattning.
samband med dessa frågor behandlades problematikenl attatt angav

kring ingångsvärden inte enbart följd våra förslag verkligvar av omen
ledning skattskyldighet.kriterium för obegränsad Frågan attsom om
bestämma ingångsvärden också begränsad skattskyldighetuppkommer om
inträder etablerar fast driftställe iför utländsk juridisk ettperson somen

tidigare anskaffad egendom e.d. DetSverige och från med sigutlandet tar
flyttar sin rörelse tillkan också näringsidkaregälla enskild somen

egendom. Slutligen kan fråganSverige därför in anskaffadoch tidigaretar
hos svenska delägare iuppkomma det gäller inkomstberäkningennär en

sådan utländsk juridisk behandlas i punkt andra stycket b10person som
CFC-bolag.anvisningarna till s.k.53 § KLav

tillgångar hänförliga tillNär det gäller utländska juridiskaärsom
ifasta driftställen filialer Sverige menade vi till-attpersoners om

gångarna hade tillförts ñlialen från moderbolaget e.d. tillämpas sannolikt
den regeln tillgångarna värderas till marknadsvärdet vid inflyttningen.att

ledning föreslås införaskanske följdfrågan verkligDen viktigaste när
vilka ingångsvärdenobegränsad skattskyldighetgrund för är somsom
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därför nödvändigtskall gälla vid inñyttningen. Det är utöveratt
föreslåföreskrifter skattskyldigheten bestämmelser ingångs-även omom

framgått inte tillfredsställandevärdena. redan det regleraSom är att
ingångsvärdena i enbart denna situation. bestämmelser skall införasOm

ledning Sverige bör enligt vår uppfattningsikte på verklig i äventarsom
bör alltsåandra fall beaktas. reglering ingångsvärdena generellEn av vara

de fall såväl begränsad obegränsadoch gälla i egendom underkastas som
skattskyldighet i Sverige.

ingångsvärden iVi föreslår därför bestämmelsen SIL 2 §att om
juridiskelfte stycket inte enbart skall gälla utländsk1 när enmom.

blir obegränsat skattskyldig begränsad skattskyldig-närävenutanperson
het inträder. viss fråga CFC-bolag,l 2 § 15 tar tasmom., som upp en om

hänvisning till ingångsvärden. hänvisasbestämmelsen I KL tillen om
ingångsvärden näringsidkare blir skattskyldigbestämmelsen härnärom en

i landet punkt anvisningarna till 22 §.16 av
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för andra regler iKonsekvenser5

SIL

skattskyldigutländsk juridisk blir obegränsatl och med att person omen
Sverigeplatsen för verkliga ledningen ligger i får detta konsekvenserden

Huvudprincipen bör den de regleri olika sammanhang. attvara som
främst i också skall bli tillämpligagäller för juridiska SIL,personer,

föreslagna ändringarnade de blirutländska juridiska personer som genom
obegränsat skattskyldiga i Sverige.

gäller bestämma vilkaemellertid, detSvårigheter uppkommer när att
utländska juridiskaolikaregler skall bli tillämpliga de typer avsom

Mångaden bestämmelsen.kan komma omfattasattpersoner, som av nya
juridiska olika beroende påreglerna i för svenskaSIL ärpersonerav

tillräckligt fastställaassociationsform. därför inte allmäntDet är att att
utländska under vissa förutsättningar skall behandlasjuridiska personer

juridiska vissa fall ytterligare bestämningarsvenska I ärsom personer:
nödvändiga. därför angeläget diskutera hur bedöm-Det närmareär att
ningarna här skall göras.

vissa densamma vilken forml fall dock regeln i SILär oavsett av
svensk juridisk fråga allmän regel idet SILEnär attperson om. en
utländsk juridisk skall betraktas svensk juridisksom person, omperson en
den tillräcklig förverkliga ledningen i Sverige, därförutövas är att t.ex.
regeln i skall tillämpas. gäller för10 Skattesatsen 28 % dessa.§ SILa

flera i tillämpas endast för vissa juridiskaMen regler SIL typer av
i fallSärskilt påtaglig den begränsning flera tillär görspersoner. som

aktiebolag ekonomiska föreningar. möjlighet naturligtvisoch En är att
inte ställning i dessa frågor i stället låta rättstillämpningen närmareta utan
forma tillfredsställande.regelsystemet. kan dock inteDetta Detvaraanses
finns anledning vilka dessa bestämmelser börgranskaatt av som vara
tillämpliga för verklig ledningutländska juridiska med iäven personer
Sverige.

för undersökaInnan vi börjar granskning olika regler i SIL atten av
huruvida de tillämpliga på juridiska med verkligböräven vara personer
ledning i Sverige kan det ñnnas skäl först undersöka huruvida detatt
skulle diskriminerande selektivt bestämma vilka reglerattanses vara som
skall tillämpas påoch vilka de skall tillämpas.

Detta frågeställning, särskiltangelägen bakgrund frågorär mot atten av
diskriminering har börjat få allt betydelse. minst gällerIntestörreom

detta därför de flesta innehållerskatteavtal bestämmelseratt som
förbjuder diskriminering på olika Många dessa bestämmelser isätt. av
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mindreellergällande avtal har lydelse överensstämmer,som meren
modellavtal.regler, finns i OECD:s Genom denmed denoggrant, som

bestämmelser beaktas, intesvenska anslutningen till skall deEU även som
etableringsrätten inom unionen åsidosättstillåter den friaatt t.ex. genom

grund skattebestämmelser.indirekt diskriminering av
finner dessai modellavtal,först på reglerna OECD:sOm attser

nationalitet. detdiskriminering grund Närsyñar till förbjudaatt av
emellertid skillnaden mellan nationalitet ochgäller fysiska vållarpersoner

fysisk3.2. kanhemvist inga problem se avsnitt En varaperson
i gällermedborgare i bosatt Men detnärstat en annan.men varaen

intesådan åtskillnad lättjuridiska Dengöra.är att upp-personer en
svenska juridiska sådanafattningen skulle kunna hävdas äratt personer
i utlandet registrerat skulle dåregistrerade i Sverige. bolagEttärsom

Sverige, ifall den verkliga ledningen liggerkunna ha sitt hemvist ianses
svensk.här, nationalitetenutan att vore

Finns egentligen någon skillnadlösning självklar. detinteDenna är
skatterättslig mening, det fråganationalitet hemvist imellan och när är

finns länder där avgörande förjuridiska klart detpersoner Det är attom
registreringen andra faktorer, platsen förintepersonalstatutet t.ex.är utan

vad nationalite-alltså fastställabolagets Svårigheten avgörsäte. är att som
från bestämningenoch samtidigt skilja dettaför juridiskten aven person

i doktrinen uppfattningenhemvistet. förekommerDet att man som
skall betrakta den rättsordning,personalstatut för juridisk person somen

karaktär juridiskhar givit associationen dess Mot detta harperson.av
form cirkelresone-emellertid samtidigt hävdats detta innebäratt en av

innandenna rättsordninggår inte finna hurDet vetatt manmang.
bedömning finns ingafastställas. dennapersonalstatutet skall För utan

vidare givna regler.
finna den ställda frågan.således inte möjligt exakt påDet är att ett svar

därför fastställa i vilken utsträckning regel förbudDet svårtär att en om
i modellavtal, skullediskriminering liknande den OECD:s kunnamot

gäller för svenska aktiebolagingripa i de fall då inte alla de regler som
tillämpliga utländskaoch svenska ekonomiska föreningar även vore

Sverige.juridiska verklig ledning imedpersoner
finns definition uttrycket medborgare. juridiskmodellavtalet Enl en

i enligtenligt artikel t medborgare den3 lär stat,person vars
lagstiftning den bildats. skulle kunna innebära bolagDetta att ett som

sedan flyttat sin verkliga ledning tillregistrerats i avtalsland och överett
medborgarskap andraSverige skulle ha sitt i den avtalsslutande staten

hemvistet i Sverige.men
riktigt inte klart och säkert går inteHuruvida detta dockär är ett svar

understryka de föreslagna internafå. finns det anledningDessutomatt att
svenska bli tillämpliga alla juridiska medreglerna kommer att personer

sittverklig ledning i Sverige, från vilket land de har Detoavsett ursprung.
icke-diskriminerings-finns därför inte anledning direkt utgå frånatt

reglerna i skatteavtalen. har tillkommit efter förhandlingar med denDessa
innebära eftergift jämfört med deandra avtalsslutande och kanstaten en

interna bestämmelserna.
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huvudprincipenmåste ändå reglervilket fall helstI attvara sammasom
föreningarnabolagen och verkligskall gälla för diskuterade medde nu

svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar.ledning i förSverige som
mening vilkaenligt vår skäl direkt i lagtextDet finns dock att ange

ocksålagrum skall tillämpliga. sådan uppräkning finnsEnvarasom
föreslagen de2 § tionde stycket SIL. finns skälse 1 Det anta attmom.

svenskautelämnas gäller för svenska aktiebolag ochsom nu men som
ekonomiska föreningar sådana regler inte har någon reell betydelseär som
för ifrågavarande associationer.utländska

Slutligen beröra frågan förslagetfinns det anledning i dettaatt om
med Sveriges förpliktelserhänseende kan i medochöverensstämmaanses

finns inga direktaSverige till Som regleranslutet EU.är antyttsatt ovan
skattelag på de områdenförbjuder diskriminering i här ärsomsom

konstruerade sådantaktuella. kan dock på deBestämmelserna sätt attvara
kan de friheter fysiska och juridiskatill förfång för somanses vara

dessa friheter finnsinom unionen åtnjuter. Bland bl.a. tillrättenpersoner
fri Romfördraget. Fråganetablering enligt artikel i huruvida dis-52
kriminering i stridi skattelagstiftningen förekommer med denna tillrätt
fri specifiktetablering dock knappast spörsmål för de frågorärär ett som

detta betänkande Frågan i stället aktuell vid jämförelseärtarsom enupp.
mellan de på svenska företag debestämmelser tillämpliga ochärsom

medlemsstatregler gäller för företag i och medmed hemortsom annan
fast driftställe särskild hänsyn tilleller liknande i Sverige. dennaNågon
fråga behöver därför inte vid vår bedömning.tas

Som antyddes finns det anledning särskilt uppmärksamma deattovan
regler gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Dessasom
betecknas i allmänhet i skatteförfattningama svenska aktiebolag ochsom

ekonomiska föreningar.svenska dessa regler skall tillämpasNär påäven
vissa utländska juridiska med verklig ledning här, detärpersoner
nödvändigt fastställa skall ställasvilka krav på dem för deatt attsom
skall jämställas aktiebolagkunna med svenska och svenska ekonomiska
föreningar.

finns jämställtsDet redan regel där utländskt bolag har medett etten
svenskt aktiebolag. stadgas27 § SIL uppskov med be-l 4 attmom.
skattning vidunder vissa omständigheter kan ske uppköp aktiebolag.av
Om aktieägare i det uppköpta bolaget vederlag för sina aktier i detsom
uppköpta bolaget erhåller nyemitterade aktier i det köpande bolaget skall
beskattning anstå aktiernareavinsten till dess i det köpande bolagetattav

köpandeDenna regel gäller det bolaget svensktavyttras. är ettom
aktiebolag eller motsvarande utländskt bolag.ett

Begreppet motsvarande utländskt bolag har varit föremål för kortareen
kommentar i med bestämmelsen fick sinsamband nuvarande platsatt

skattereformen år helt kortfattat förutom1990. Här densägs attgenom -
utländska juridiska skall uppfylla de krav uppställs på ettpersonen som
utländskt bolag i andra eller tredje styckena16 § 2 SIL attmom. -
bolagskonstmktionen övrigt skall liknaoch delägarskapet i svensktett
aktiebolag se l98990:ll0 Stadgandet i724. 27 § 4 SILprop s. mom.
och uttrycket varit föremål förmotsvarande utländskt bolag har även

5 15-1377
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RÅprövning i Regeringsrätten. ref. gällde fråganI 1992 53 s.k.ettom
tillämpningenSICAV-bolag motsvarade svenskt aktiebolag vid 27 §ett av

instämde i sin motivering tillSIL. Regeringsrätten den4 mom. upp-
fattning kommit till uttryck i propositionen.som

finnsDet därför anledning utgå från dessa två krav på likhet medatt
svenskt aktiebolag. utländskt bolag skall alltså svensktEttett motsvara ett

aktiebolag i villkor för innebärkonstruktion och delägarskap. Detta att
de väsentliga principerna uppbyggnadeni svenskt aktie-ABL ettavom
bolag skall ha sin utländska bolaget. viktigamotsvarighet för det Särskilt

principerna ibolagskapitalet. Skillnader regelsystemet fore-kanär om
komma och det kan ändå till sin konstruktionutländska bolaget anses

aktiebolag. allra flesta länder har åtminstonesvenskt Demotsvara ett en
bolagsforrn svenskt aktiebolag. detta sammanhangetImotsvarar ettsom
kan det viss hjälp hänvisa till den uppräkning finns iattvara av som
bilaga till fusions- moderdotterbolagsdirektivet 90434EEG ochresp.
90435EEG.

det villkoren för delägarskapNär gäller likheter i fråga kan detom vara
svårare beskriva vilka faktorer skall viktiga vidatt som anses vara
jämförelsen. emellertid fråga aktieägarnas inflytandedetHär är överom
bolaget och inte minst deras möjligheter påverka bolagets skötsel.att
Även här skillnader från regler möjliga, själva principensvenskaär men

aktieägarna finnasbestämmer bolaget skall och andraatt överytterst att
såsom förvaltningsrådstyrelse, och verkställande ledning ärorgan

beroende i sista godkännande frånhand aktieägarnaav genom gemensam-
beslut.ma

Vad vi aktiebolag gäller beträffande ekonomiskanämnt ävenom
Ävenföreningar. associationför denna det vanligt förekomman-ärtyp av

de särskilda uppställs i Svenska aktiebolagregler SIL. och svenskaatt
Ävenekonomiska föreningar skatteförfattningamaofta i jämställda. härär

kan det förekomma juridiskautländska blir obegränsatatt personer, som
skattskyldiga i Sverige den verkliga ledningen i Sverige,utövasattgenom
kan ha likheter Ekonomiskamed ekonomiska föreningar föreningar i
Sverige har dock konstruktion, det torde mycketgör atten som vara
ovanligt med utländska motsvarigheter. de fall det kan förekomma,För

personendvs. den juridiska konstruktion villkorhar och foratt en
delägarskap svensk ekonomisk förening, bör de tvâmotsvararsom en
associationema likställas.

det följande följerI genomgång de stadganden i SIL, ären av som
tillämpliga svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar och

bör tillämpliga på sådana utländska associationer blirävensom vara som
obegränsat skattskyldiga verklig ledning i Sverige ochgenom som
dessutom de nämnda svenska associationer tillmotsvarar typernanu av
konstruktion villkor foroch delägarskap.
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SILKoncembidrag; 2 § 3a mom.
Enligt dessakoncembidrag.bestämmelsernafinnsSILl 2 § 3 ommom.

bidragförutsättningarangivnaskall under vissa ett anses som en
skattepliktig intäktmoderföretaget ochhosavdragsgill kostnad som en

koncembidrags-tillämpadotterföretaget. Förhos det mottagande att
aktiebolag, svensksvensktmoderforetagetreglerna krävs är ettatt en

ömsesidigtsvensktSparbank ellerförening, svenskekonomisk etten
aktiebolag ellersvensktDotterföretaget skallförsäkringsbolag. ett envara
helägt moder-Dotterföretaget skallförening.svensk ekonomisk avvara

tiondelar aktiernaniopå innehavföretaget vilket ställer krav än avav mer
tillfrån dotterföretagockså lämnasKoncembidrag kaneller andelama.

innehållerkoncembidragföravdrag skall medgesmoderföretag. För att
såvälBl.a. krävsförutsättningar.ytterligare antalbestämmelserna attett

taxering.redovisar bidraget vidgivare mottagare sammasom
bidraget enligt avtalKoncembidrag får inte lämnas mottagaren avom

skall ha hemvist idubbelbeskattningundvikande anses enom av
infördesf SlL. Bestämmelsenförsta stycketfrämmande 2 § 3stat mom.

bestämmelserna uttagsbe-kompletteringenmedår 1994 i samband omav
SOU 1994:100,anvisningarna till 22 § KLskattning i punkt 1 prop.av

till inskränk-1994:1862. Skäletl99495:SkU1l, SFS199495:91, bet.
skatteplik-förutsätter bidragetkoncembidragsreglemaningen ärattär att

inte kan beskattas hosbidragettigt Omhos mottagarenmottagaren.
dubbelbeskattning får avdrag alltsåundvikandegrund avtalett avav om

inte göras.
detbeträffande de s.k. Luxemburgbolagen,En särskild regel fanns när

bolag skulle enligt SILkoncembidrag. Dessagällde rätten att ge
förening se avsnitt 1.1.betraktas ekonomisksvensk närmaresom

nämligen kretsen företagutvidgadesGenom års skattereform1990 av som
Även ekonomiska föreningar komkoncembidrag.kunde och ta emotge

fråga aktualiserades iomfattas koncembidragsreglema. Enatt somav
alltså betraktadesLuxemburgbolag,detta sammanhang även somvar om

koncembidragsreglema.omfattasekonomiska föreningar, skulle avsom
uttryckligen undantogs frånLuxemburgbolagenResultatet blev att

koncembidragsreglema.
föreslagna ändringen iutländsk juridisk den 16 §Om person genomen

juridiskinländskförsta skulle2 stycket SIL personsom enansesmom.
ochtill konstruktionutländska juridiskaskulle vidare denoch personen

eller svensksvenskt aktiebolagvillkor för delägarskap ettmotsvara en
koncembidrag tillämpasekonomisk förening bör reglerna ävenom

denna.
koncembidrag blir dock inte alltidochFörutsättningarna för att tage

för svenskajuridiskadesamma för nämnda utländska personer somnu
tionde stycket jämförd med §framgår 7rättssubjekt. 2 § 1Som mom.av

från utländskutdelningsjätte8 stycket SIL är mottagaren av enmom.
skattefri underSverige intejuridisk verklig ledning imed sammaperson

krav förrättssubjekt. Ettutdelning från svensktvillkor vid ettsom
denmottagande bolagetbolaget detskattebefrielse hos det svenska är att

det utdelande bolagetledning i Sverigemed verkligutländska personen
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underkastad inkomstbeskattning jämförlig medär svenskären som
bolagsbeskattning. beskattningenOm på utdelade belopp inte varit
jämförlig med svensk beskattning kan skattefri utdelning inte mottas.
Villkoren i 2 § blir därför olika3 SIL beroende på vilket rättssu-mom.
bjekt omfattas stadgandet. framgårDär nämligen förut-attsom av en
sättning för koncembidrag bl.a. bidrag lämnas från dotterföre-är att, om

till moderföretag, moderföretaget skulle frikallat från skattskyl-tag vara
dighet för utdelning under beskattningsåret hade uppburits frånsom
dotterföretaget. iDetta krav kombination med 7 § 8 sjätte stycketmom.

medförSIL förutsättningarna för koncembidrag i den sist nämndaatt
situationen inte uppfyllda.är

kanHär också tilläggas, utländsk juridisk inteatt ären person
bokföringsskyldig enligt bokföringslagen 1976:125, denäven om
verkliga ledningen i Sverige vidare avsnittse 7.1. Enligtutövas 2 §

fjärdel stycket därför alltid beskattningsåretSIL kalenderår.ärmom.

b lnvestmentforetag; 2 § 10 SILmom.
Särskilda regler finns beträffande inkomstberäkningen for s.k. invest-

mentföretag. tillHänsyn skall inte vinst eller förlust vid avyttringtas av
aktier och andra värdepapper i intäkt27 § l SIL. Somsom avses mom.

för2 % år räknat vid ingången beskattningsåret egendomtas upp av av
i 27 § SIL. Avdrag får med visst undantagl forgörassom avses mom.

utdelning företaget beslutat för beskattningsåret, dock inte medsom om
så belopp det föranleder underskott.stort att

Med investmentföretag enligt andra2 § 10 stycket SIL ettavses mom.
företagsvenskt eller svensk ekonomisk förening uteslutande elleren som

så uteslutande förvaltar värdepapper eller likartad lös egendomgott som
och uppgift väsentligen välfördelat värdepappersin-är att ettvars genom
nehav erbjuda aktie- eller andelsägare riskfördelning och vari ett stort
antal fysiska aktier eller andelar.ägerpersoner

Om utländsk juridisk regeln i 16 första§ 2en person genom mom.
stycket skulleSIL svensk juridisk och skulle vidareanses vara en person
den utländska juridiska till konstruktion och villkor förpersonen
delägarskap svenskt aktiebolag eller svensk ekonomiskmotsvara ett en
förening bör reglerna investmentföretag tillämplighet påäven ägaom
dem.

Värdepappersfonder kan inte till konstruktion villkoroch för delägar-
skap svenskt aktiebolag eller svensk ekonomiskmotsvara ettanses en
förening. Fjärde stycket blir därför inte tillämpligt.

c Fâmansföretag; 3 § 12 och 3 § 12 a-12 SILmom. e mom.
Genom de föreslagna ändringarna prop. 199596:109 i 3 § 12 mom.

SIL kommer bestämmelserna fåmansföretag i detta stadgande och iom
de föreslagna lagrummen 3 § 12 a-12 SIL omfattaatt ävenmom.e
utländska juridiska Eftersom utländska juridiska medpersoner. personer
verklig ledning i Sverige blir obegränsat skattskyldiga, bör de samma

de svenska aktiebolag eller svenska ekonomiskasätt voresom om
föreningar kunna fåmansföretag. Faktiskt innebär detutgöra ett settanses
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eftersom dessa associatio-dock inget egentligt tillägg till bestämmelserna,
omfattasriksdagen, redande föreslagna ändringarna antas avavner, om

stycket skall därförtionde SILreglerna. framgår 1Som 2 § mom.av
sin verkliga ledning i Sverigesådana utländska juridiska harpersoner som

ekonomiska föreningarjämställas aktiebolag och svenskamed svenska om
delägarskap de nämndade till sin konstruktion eller villkor för motsvarar

svenska associationsfonnema.

utdelning;d Skattefri 8 SlL7 § mom.
Särregler nödvändiga såvitt gäller reglerna i § 8 SlL. För7är mom.

följandenärvarande gäller enligt sjätte stycket SIL be-7§ 8 mom.
svenskt företagträffande utdelning från utländsk juridisk För ettperson.

juridisk skattefri underutdelning på aktie eller andel i utländskär person
skattefriförutsättning skulle varit for det fall detutdelningen haatt

den inkomstbeskattningutdelande bolaget hade varit svenskt och att som
jämförlig med denunderkastadden utländska juridiska ärärpersonen

enligt inkomsten hadeha skett SIL,inkomstbeskattning skulle omsom
förvärvats svenskt företag.av

för verklig ledning tilljuridisk flytta platsenSkulle utländsk personen
ñnns riskendärigenom svensk juridiskSverige och räknas personsom en

skall jämförlig intedet ställda kravet inkomstbeskattningenatt att vara
för upparbetade vinstmedellängre föreligger för skattefrihet, deäven som

fanns i företaget för byte platsen för verklig ledning.vid tidpunkten av
därför nödvändig följandekan inte rimligt. särregelDetta En ärvara av

innebörd. erhåller utdelning från sådanfall då svenskt företagl ett en
juridisk verkliga ledning i Sverige och därförutländsk har sinperson som

betraktas skattskyldig skall utdelningen ändockobegränsatsom anses
komma blir effektenfrån utländsk juridisk 2 §Detta attgenomen person.

tionde stycket bestämmelserna i 8l SIL endast 7 § SILgörmom. mom.
tillämpliga bolag verklig ledning i Sverige i dess egenskapmedett av

utdelning egenskap utdelande bolag.och inte i dessmottagare av av

e Aktie- och andelsbyten; 27 § 4 SILmom.
under vissaReglerna i detta lagrum skattskyldiga möjlighet attger

förutsättningar överlåta svenskt aktiebolag eller andelar i svenskaktier i
ekonomisk förening till svenskt aktiebolag eller motsvarande utländskt
bolag Skattskyldighetenskattskyldighet inträder vid överlåtelsen.utan att
uppskjuts aktiernai princip till dess deatt mottagna avyttras.

Avyttringen aktiebolag tillskall ha skett till svenskt eller motsvaran-ett
nyemitteradede utländskt bolag och vederlaget skall i princip utgöras av

aktier i det köpande redan dag tillämpligbolaget. Eftersom regeln i är
utländskt aktiebolag, finns detbolag, svenskt ingenmotsvararsom
anledning tillde bolag, konstruktion och villkor förutestängaatt som
delägarskap svensl-:t aktiebolag och verkligmotsvarar ett som genom
ledning i Sverige blivit obegränsat skattskyldiga här. lagteknisktRent är
dessa bolag inte svenska aktiebolag eller motsvarande utländska bolag.
Genom blir dock dessaregeln i 2 § 1 tionde stycket SIL ävenmom. nu
nämnda bolag omfattade 27 § 4 SlL.av mom.
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för andra6 Konsekvenser

skatteförfattningar

En ändring innebärande utländska juridiska verkligmedatt personer
ledning i Sverige skall obegränsat skattskyldiga i Sverige får tillvara
följd ändringar skatteförfattningar aktualiseras.i andra SIL Detänatt
finns anledning i den allmänna motiveringen antyda i vilkaredan häratt
avseenden ske. beskrivning får emellertid anstådetta bör En närmaresom
till författningskommentarema lämnas.

a KL
innehåller för fysiskaKL främst direkta regler och för svenskapersoner

dödsbon. emellertiudgranskning nödvändig för finnaEn är att ut om
något eller kompletterasstadgande behöver justeras med anledning denav
föreslagna förstaändringen i 16 § 2 stycket SIL. Utredningen harmom.
vid sådan funnit följande bestämmelser justeras.granskning böratten

bl.a. uppräkning de inkomster för vilka1 53 § 1 finnsKL en avmom.
skattskyldighet för fysisk inte iföreligger bosattären person, som
Sverige. finns inkomst vid avyttring aktier och iBland dessa andelarav
svenska aktiebolag, ekonomiska föreningarhandelsbolag och jämte vissa

Överlåtarenandra uppräknade finansiella instrument. skattskyldig,är om
han vid något de tio kalenderårtillfälle under föregått detnärmastsom
år då sittavyttringen skedde haft egentliga bo och hemvist i Sverige eller
stadigvarande vistats här. överväganden liggerDe bakom dennasom
bestämmelse giltighet beträffande finansiellade instrumentäger även som
berör de utländska juridiska bestämmelsen i 16 §personer som genom
2 första juridiskstycket skall svenskSILmom. vara person.anses en

punkt åttonde stycket anvisningarna till finnsl 14 32§ KLav en
definition uttrycket fåmansföretag. sådana skall under vissaSomav
angivna förutsättningar räknas aktiebolag och ekonomiska föreningar.

RÅl 1994 ref. fick Regeringsrätten anledning huruvida3 pröva
bestämmelserna i 3 12 SIL skulle tillämpliga på utländskt§ ettmom. vara
bolag. Regeringsrätten fann det mindre lämpligt stödatt utan av
uttryckliga lagbestämmelser tillämpa bestämmelserna i fråga på utländska
juridiska sina domskäl pekade Regeringsrätten uttryckligen påIpersoner.
utformningen bakgrunden till definitionen begreppet fåmans-ochav av
företag. Konklusionen blev därefter det inte fanns något tyddeatt som

lagstiftaren låta de regler gällde för fåmansföretagatt ävenavsett att som
bli tillämpliga på sådana utländska juridiska kanske i ochpersoner, som
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för sig hade karaktär svenska aktiebolag de svenskade ochsamma som
ekonomiska föreingar föll under definitionen.som

utländska juridiska stadgandet iDe 16 § 2personer som genom mom.
juridiska kommerförsta stycket skall svenskaSIL attpersoneranses vara

aktiebolaglikställas i alla väsentliga avseenden med just svenska och
föreningar: finns kompletterasvenska ekonomiska Det därför skäl att

definitionen fåmansföretag så juridiska kommerdessaävenatt personerav
fåmansföretag.falla under begreppetatt

b Kupongskattelagen 1970:624
Kupongskattelagen innehåller regler definitiv källskatt avseendeom en

utdelningar från aktiebolag och frånsvenskt svensk värdepappersfond.
utdelningsberättigad,skattskyldighet föreligger för fysiskdenne ärom

stadigvarandebosatt eller vistas i efterSverige, dödsboärperson, som
sådan utländsk juridiskeller och utdelningen inte ärpersonperson
hänförlig näringsverksamhettill inkomst fastbedrivits frånav som

finns fråndriftställe i undantag dennaSverige. Visst regel.
Även stadganden i kupongskattelagendessa nämnda finns detnu

Även påanledning komplettera. utdelningar andelar i de utländskaatt
juridiska första16 § 2 stycket SILpersoner mom.som genom anses vara
svenska juridiska kupongskattelagen,omfattas debör tillnärpersoner av
konstruktion och villkor för delägarskap svenska aktiebolag.motsvarar
Samtidigt finns skattskyldighetdet ingen anledning föreskriva föratt
juridiska demed verklig ledning Sverige,i när mottar ut-personer
delningar för vilka de hade varit skattskyldiga de hade betraktats somom
utländska juridiska personer.

c avräkning1986:468 utländskLag skattom av
Enligt första stycket avräkningslagenl § har bl.a. inländsk juridisken

till avräkning den del utländsk skatt belöper pårättperson avav som
intäkt den inländska juridiska förvärvat, såvida denna intäktsom personen
medtagits vid taxering enligt eller och intäkten enligtSIL skattelag-KL
stiftningen i den utländska där beskattning skett, härrörastat, anses
därifrån.

utländsk juridisk enligtEn första stycket16 § 2 SILperson som mom.
skall juridisksvensk blir obegränsat skattskyldig ianses vara en person
Sverige. Den bör därför erhålla till aväkning svenskarättsamma som
juridiska torde emellertid krävas förtydligandeDet iettpersoner.
lagtexten för de på detta skall likställas.sättatt

d 1990:662 skatt vissa premiebetalningarLag om
Enligt lagenl § skatt på vissa premiebetalningar skall bl.a. svenskom

juridisk under vissa förutsättningar erlägga skatt premierperson
avseende personförsäkring har meddelats i utomlands bedrivensom en
försäkringsrörelse.

Även här kan det finns skäl förtydliga stadgandet så utländskatt att en
juridisk enligt 16 § 2 första stycket skallSILperson som mom. anses
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juridisk också skall likställas med svensksvensk envara en person
juridisk person.

inkomstskatt för utomlands bosattae 1991:586 särskildLag om
avseendeinnehåller definitiv källskatt i första handLagen regler om

änsteinkomster fysiska bosatta utomlands ochförvärvats personersom av
skattepliktiga Uttrycket hemmahörande i utlandet,enligt lagen.ärsom

definierat Bl.a. finns uttrycketåterkommer i författningen, i 2ärsom
i utbetalar9 skatteavdrag skall ske denDenna regel när av somanger

skattepliktig inkomstvederlag för enligt lagen. Enutgörmottagarensom
sådan skyldighet dock inte utbetalaren hemmahörande iföreligger ärom
utlandet.

finns komplettera definitionen uttrycket hemmahörandeDet skäl att av
i utlandet så omfattar de utländska juridiskadet inteatt personer som
enligt juridisk16 första stycket SIL skall svensk§ 2 §m0m. anses vara en
person.

f särskild inkomstskatt för utomlands bosatta1991:591Lag om
artister m.f1.
Även hemmahörande ihär finns uttrycket utlandet och här böräven

uttrycket kompletteras beträffandepå lagensätt nämntssamma som nyss
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.om

näringsverksamhetg 1993: 1539 avdrag för underskottLag om av
Lagen innehåller antal definitioner. finnsi I dessa bl.a.3 § ett

begreppen utländsktutländsk juridisk och bolag. Eftersom dessaperson
uttryck de föreslagna ändringarna får ändrad betydelse finns detgenom
anledning granska vilka justeringar kan nödvändiga.att som vara

Med företag i första stycket aktiebolag, förening,3 § ekonomiskavses
bankaktiebolag, Sparbank, försäkringsbolag eller utländskt bolag. Denna
uppräkning i med inställning utredningen intagitbör konsekvens den i
andra avseenden kompletteras med sådan inländsk juridisk person som

i första dock under förutsättning16 § stycket SIL, endast2avses mom.
denna i fråga villkor för delägarskapkonstruktion ochatt motsvararom
svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening.ett en

Däremot finns inte skäl företa någon ändringdet beträffandeatt
definitionen i tredjerättssubjekt 3 § stycket. Medannat annatav
rättssubjekt bl.a. utländsk juridisk utländskt bolag.änavses annan person

l finns4 § de krav angivna, vilka uppställs för ägarförändringatt en
skall ha skett. Bl.a. företagkrävs skall ha fåttatt ett ettanses anses
bestämmande inflytande företag. 4 § tredje stycketlöver ärett annat

utvecklat vad gäller för utländskt bolag skall hanärmare att ettsom anses
Ävensådant bestämmande inflytande. här kompletteringett är en

nödvändig, så dessa regler omfattar de inländska juridiskaävenatt
i l6§ 2 första stycket och tillSILpersoner som avses mom. som

konstruktion och villkor för delägarskap svenskt aktiebolagmotsvarar ett
eller svensk ekonomisk förening.en
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7 Bokföringsskyldighet,
deklarationsskyldighet m.m.

7.1 Bokföringsskyldighet m.m.

BFL den centrala författningenär redovisningsområdet. harDen
karaktär ramlag bestämmelser fylls kompletterandeutav vars av
normgivning. Tillsammans med representativ praxis kan detta sägasen

vad god redovisningssed.utgöra ärsom
Enligt BFL näringsidkare bokföringsskyldiga.är Här enskildaavses

näringsidkare bosatta i Sverige och därförär obegränsatärsom som
skattskyldiga här i landet. Vidare gäller bokföringsskyldigheten bl.a.
aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och europeiska
ekonomiska intressegrupperingar med i landet. De uppräknadesäte
associationema med undantag de intressegrupperingamanämndaär av
svenska juridiska och obegränsat skattskyldiga i Sverige. 1personer
handelsbolag delägaren skattskyldig.är En europeisk ekonomisk
intressegruppering räknas i allt väsentligt svenskt handelsbolagettsom

den har sitt inär Sverige.säte
För utländska företag och utomlands bosatta svenskar eller utländska

medborgare finns särskilda bestämmelser i lagen 1992: 160 utländskaom
filialer Enligt denna lag skall filialer i Sverige eller verksamhetm.m.

föreståndare i Sverige ha bokföring.genom egen
Svenska näringsidkare eller näringsverksamhet här i landet omfattas

således de civilrättsliga bestämmelserna redovisning.av om
Vid årsskiftet föreslås årsredovisningslagar redovisnings-att tre nya

området träder i kraft prop. 199596: 10. Dessa bestämmelsernaersätter
i bl.a. ABL årsredovisning och koncemredovisning.om

En fråga utländska juridiskaär till följd förslagetom personer som av
verklig ledning och obegränsad skattskyldighet i Sverige också bör bliom

bokforingsskyldiga enligt svenska regler. Frågan gäller också upprättande
års- och koncemredovisning. juridiskaDessa torde i allmänhetav personer

redan bokföringsskyldiga i registreringsstaten e.d. Enligt nuvarandevara
bestämmelser kommer dessa juridiska inte omfattasattpersoner av
redovisningslagstiftningen eftersom de civilrättsligt fortfarande kommer

betraktas utländska rättssubjekt.att ställningInnan till frågansom tas om
bokföringsskyldighet bör LSK:s bestämmelser skyldigheten göraattom
anteckningar beröras.m.m.

Den skyldig lämna bl.a. självdeklarationär också skyldigatt ärsom att
i skälig omfattning räkenskaper, anteckningar eller annatgenom
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deklarationsplik-fullgörafinns förunderlagsörja förlämpligt attsätt att
skall underUnderlaget bevaraskap. §.kontroll den 4 lförochten av

Redan deunderlagetkalenderårdetutgångenår efter avser.avsex
redovis-påalltså långtgående kravställerskattemässiga bestämmelserna

ning.
årsredovisning haroch skyldighetenBokföringsskyldigheten upprättaatt

skyldigheternäringsverksamhet. Dessabeskattningenförbetydelsestor av
liggautsträckning andra behovobetydlig änsidan i intefyller å andra att

tillmöjligheterolika intressentersgällerbeskattningen.grund för Dettill
kreditgivare,framför alltbedömning företaget, ägare,insyn i och av

mfl.tillsynsmyndigheteranställda,kunder,leverantörer,
i SverigeverksamhetjuridiskautländskaBedriver den genompersonen
bokföringsskyl-alltsåföreliggerfilialdotterbolag ellersvensktett genom

ledning här isin verkligaharenbartjuridiskadighet. denOm personen
bokföringsskyldighetintressetväsentligti alltlandet begränsas m.m.av

hänsyn tillbeskattningsfrågoma. Medtillsvenska reglerenligt avse
fördelnaturligtvisbeskattning detredovisning ochsambandet mellan är en

Ålagstiftning. andramed svensköverensstämmelsebokföringen iärom
tillgodosesomfattning kunnaväsentligibehovet räkenskapersidan bör av

föreskriver. dennaMotLSKredovisningsskyldighetden somgenom
torderedanjuridiskadenoch tillbakgrund med hänsyn att varapersonen

jurisdiktion får detbokföringsskyldig enligt stats anses vara enannanen
enligtbokföringsskyldighetkrävaingripande åtgärdalltför att m.m.

svensk rätt.
bokförings-intejuridiskaaktuellaföljd de ärSom att personernaaven
kalenderåretbeskattningsåretskallenligt bokföringslagenskyldiga avse

fjärde stycket SlL.2 § l mom.
mellankopplingföretagsbeskattningenfinns inomSom nämnts en

föreskriverbestämmelserantaloch beskattningen. Ettredovisningen att
avdrag skall kunnaförräkenskapernaskall ha skett iavsättning att

skallinkomstberäkningenGrundläggandetaxeringen.vidmedges är att
bokföring.förutsätter ordnadvilketbokföringsmässiga grunderenligtske

formellti såvälbokföringbokföringMed ordnad somsomenavses
verkligaåterspeglar detbeskaffad resultatetsåmateriellt avseende är att

beräknatresultatföretagsi rörelsen. Ettekonomisktskeendet sett
bokföringsla-medöverensstämmelsestår ibokföringgrundval somav en

förligga till grundjusteringarfåtalendastkan regel med ettsomgen
taxeringen.

verkligmedjuridiskautländskafår utgå från deMan att personerna
med utländski enligheträkenskaperför sinai Sverige regelledning som

bokföringsmässiga grunderenligtinkomstberäkningen skall skeNärrätt.
förutsättsbeskattningenförskall ligga till grundredovisningenoch att

Frågan hur densvenska bestämmelser.sker enligt ärredovisningen
hänseende.skall hanteras i dettautländska redovisningen

måstede utländskanågra andra räkenskaperinte finnsEftersom det än
nationalitet kanBeroendeför taxeringen.ligga till grunddessa

Till denkaraktär och kvalitet.skiftanderedovisningennaturligtvis vara av
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redovisningsskyldighetdendockutländska redovisningen kommer som
LSK föreskriver.

för dejusteringarnaturligtvisfallet måste görasdet enskilda att1
för beskattningen.till grundliggaskall kunnautländska räkenskapema

svenskaavsättningar deochvärderingsprinciper, avdrag görAndra än
detta nödvändigt.

börskett i räkenskapemaförutsätts haavdrag e.d.Skattemässiga som
kandessautländska räkenskapema,i dekunna så skettgodtas omom

gälleruppställer. detNärmateriella krav BFLuppfylla de somanses
ordnadbl.a. kravavskrivning ställsräkenskapsenligmöjligheten till

årsbokslut tillanvisningarnapunkt 13bokföring avslutas med avsom
ställningsådant fallprövningen får iskattemässigaVid den23 § KL. ett

förutsättningarna inteuppfyllda. Om ärtill krav kandessatas ansesom
restvärdemetoden.avskrivning ske enligtuppfyllda får

uppgiftsskyldighetochDeklarations-7.2

fallskattskyldighet i vissaobegränsadMed de föreslagna ändringarna om
förslagetdet angelägetframstårför utländska juridiska attsompersoner

uppgiñsskyldig-deklarationsplikt ochkorresponderar med regleräven om
deklarationsplikt ochbestämmelsernahet. Fråga uppkommer omom

för tillgodosebehöver ändraskap. LSKuppgiftsskyldighet i 2 3 attresp.
behovet skattekontroll.av

självdeklarationSkyldighet lämnaatt m.m.

ledning för taxeringuppgifter tillEnligt § skall2 kap. l LSK egen
innebär sålunda denform självdeklaration.lämnas i Det äratt somav

skyldigi Sverige ocksåobegränsat skattskyldigbegränsat eller är att
självdeklaration.lämna

kap.juridiska regleras i 2 8 §Deklarationsskyldigheten för personer
skallframgår självdeklaration lämnasförsta stycket punktLSK. lAv att
skadeförsäk-Sparbank, ömsesidigtaktiebolag, ekonomisk förening,av

stiftelse, fond ellersådanringsföretag värdepappersfondoch samt annan
tillgodose viss familjs,inrättning huvudsakligt ändamålhar till attsom

ekonomiska intressen. Punkt 2vissa familjers eller bestämda personers
skallföreningar. Enligt punkt 3behandlar skattebefriade idellavissa även

bruttointäkten ellersjälvdeklarationjuridisk lämna av enannan omperson
sammanlagt minst kr.flera året uppgått till 100förvärvskällor under

juridiska medPunkterna och behandlar deklarationsplikt för4 5 personer
skall åsättas underlag förskattepliktig förmögenhet sådana somresp.

Enligt andra stycket skall, vidskogsvårdsavgiñ, statlig fastighetsskatt etc.
deklarationsskyldighet enligt första stycket hänsynbedömandet 2-4,av

inte skattepliktigförmögenhet enligt KL,inte till inkomst eller ärtas som
skallförmögenhetsskatt.statlig DäremotSIL, eller lagen 1947:577 om

enligt dubbelbe-hänsyn sådan inkomst eller förmögenhettilltas som
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skattningsavtal skall helt eller delvis undantagen från beskattning ivara
Sverige.

medförDetta sådana inländska juridiska medatt personer som avses
den föreslagna regeln i 16 § 2 första stycket fallerSIL in undermom.

kap.2 8 § punkt Någon särskild3 LSK. bestämmelse i LSKny om
deklarationsskyldighet därför inte påkallad i dessa fall.är

kap.2 LSK innehåller vidare vissa särskilda bestämmelser för
näringsidkare. särskildaDe bestämmelserna i 19-24 LSK for närings-
verksamhet gäller i tillämplig omfattning. Härvid skall bestämmelserna i

kap.2 13, 16, och for21 24 LSK fåmansföretag tillämpas på sådana
inländska juridiska i 16 § 2 första stycket SIL.avsespersoner som mom.

På tillämpas den särskilda bestämmelsen i 2 kap.sätt 25 § LSKsamma
för handelsbolag i fall utländskade den juridiska i skattehänse-personen
ende skall behandlas svenskt handelsbolag.som

Allmänna bestämmelser tidpunkt och för lämnande själv-sättom av
deklaration övriga allmänna bestämmelser tillämpas församt även
utländska juridiska inländska juridiskapersoner som anses som personer
och därför skattskyldigaobegränsat här i landet påär sättsom samma
som gäller för juridiskasvenska personer.

Skyldighet lämna kontrolluppgifteratt m.m.

Enligt 3 kap. § skall uppgifter till ledning forl LSK taxering andraav
uppgiftslämnaren själv lämnas i kontrolluppgift.än

Den bedriver verksamhet i Sverige uppgiftsskyldig beträffandeärsom
ersättning i någon form lämnats till den skall här itaxerassom som
landet för ersättningen. Fråga uppgiñsskyldighet kanär om samma anses
gälla för den enligt första stycket16 § 2 SIL skall betraktassom mom.

svensk juridisksom en person.
Enligt lagen4 § 1992:160 utländska filialer skall utländskaom m.m.

företag och utomlands bosatta utländska medborgare svenskaanses som
rättssubjekt vid bedömning de i rättsförhållande, gällerettav om som av
dem i Sverige bedriven näringsverksamhet, lyder under svensk lag och av

de i sådant rättsförhållande skyldiga inför svenskett är attom svara
domstol eller underkasta sig svensk myndighets avgörande.

Enligt kap.1 2 § LSK skall begrepp används i denna lag hasom
innebörd i KL, SIL, uppbördslagen 1953:272 och taxerings-samma som

lagen 1990:324.
Visserligen kan anföras den föreslagna bestämmelsen utländskatt att en

juridisk skall betraktas svensk juridisk endast skall haperson som person
bäring beträffande juridiskaden taxering. Emellertidpersonens egna
framstår dock tanken antaglig detta skall gälla i andraävenattsom mer
näraliggande sammanhang, i fall avseende frågor gäller skatt.vart som

bakgrundMot härav och uppgiftsskyldigheten område medatt är ettav
stark anknytning till inkomsttaxeringen, får det sådanävenattanses en
inländsk juridisk i fråga skyldig lämna kontroll-är är attperson som nu
uppgifter enligt bestämmelserna i 3 kap. LSK.



deklarationsplikt 103Bodöringsskyldighet,SOU 1995:134 m.m.

huvudregel utformatsharenligt kap. LSKUppgiftsskyldigheten 3 som
ersättningen skall lämnabetalatfaktiskt harså det den utäratt somsom

aktuella juridiskaförbestämmelsersärskildaNågrakontrolluppgift. nu
exempelvis lönbetalatHar dessainte behövas.därför utpersoner synes

såledesgälleri Sverigebeskattas för dennaskalltill en person som
övriga be-gällerPå4§ LSK.bestämmelserna i 3 kap. sättsamma
omfattninguppgiftsskyldighet i tillämpligstämmelser i kap. LSK3 om

juridiskaden utländskagjortsutbetalningarför andra personen,avsom
skallförsta stycket SILregeln i 16 § 2 enanses varamom.som genom

juridiskinländsk person.
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Författningskommentar8

1928:370Kommunalskattelagen8.1

§53 I mom.

skattskyldigfysiskstycketoförändrade första ävenEnligt det är personen
vissa finansiella in-avyttringSverige föritid han inte bosattunder är av

sitthan haftdockskattskyldighetförFörutsättningen är attstrument.
i Sverige vid någotstadigvarande vistatshemvist ellerbo ochegentliga
föregick det år dåkalenderårentiodetillfälle under närmastsom

behållerSverigedenna regelSyftet medskedde.avyttringen är att
orealiseradedär denñnansiella instrument,sådanabeskattningsrätten till

överlåtaren varittid dåhuvudsakligen skett undervärdetillväxten kanske
Sverige.iskattskyldigobegränsat

reglernanämndalikställs med destycketdet andra ävenGenom nunya
uppräknadei lagrummetdesådana finansiella instrument motsvararsom

där dock denjuridiskautländskatillhänforligaär personer,men som
tioårsperioden löptSverige. Skulle, innaniverkliga ledningen ut,utövas

juridiska kommadenverkliga ledningen utövasden attpersonenav
dettaskattskyldigheten enligtförhållande inteutomlands ändrar detta

stycke.

Anvisningar

§till 20

punkt 4

juridiskinländskvad meddefinitionsaknarKL person.som avsesen av
medges alla i Sverigeskatt skallför allmän utländskOmkostnadsavdraget
enligt tredje stycketskall därförskattskyldiga. avdragobegränsat Detta

skattskyldig undertörvärvasdå intäktenmeningen medges i fallförsta av
till ihänvisningen KL 2 §Sverige.i Genomtid då denne bosattär

gälla förmotsvarandekommerförsta och andra styckena SILl attmom.
enligt 16 §utländsk juridiskjuridisk ochinländsk person somperson

juridiskinländskförsta skall2 stycket SIL person.anses vara enmom.
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till §22

punkt l

i sjätte sikte fysisknuvarande punkten 2 stycketDen tar en person som
skattskyldig för inkomst förvärvskälla. Eftersomupphör att vara av en

tillgångarna inte längre föremål för beskattning sker uttagsbeskattning.är
Bestämmelsen kommenteras ytterligare i avsnitt 4.3.5.

juridisk skattskyldig här i landetOm utländsk blir begränsaten person
fast driftställe sker uttagsbe-på grund verksamhet bedrivs från ettattav

skattning upphör punkt l. utländsk juridiskverksamheten här Om enom
följdi stället får skatterättsligt hemvist här i landet till denattperson av

fråganverkliga ledningen här aktualiseras uttagsbeskattning iutövas om
det fallet ledningen inte längre kommer i EftersomSverige.utövasatt att

fysiskpunkten upphör skattskyl-2 närmast attavser en person som vara
dig förtydligande införts. Uttagsbeskattninghar sker alltsåett om
skattskyldigheten för inkomst forvärvskälla upphör. Genomav en
hänvisningen forsta och andratill i styckena SIL blirKL 2 § l mom.

tillämplig på juridiskabestämmelsen även personer.
situationer uttagsbeskattningEnligt sjunde stycket skall i vissa inte ske

till den del tillgångarna i forvänskällan knutits till fast driftställe iett
Sverige. kommer juridiskaundantag gälla denDetta att om personens
verkliga ledning inte viss dellängre i Sverige verksam-utövas avmen
heten fortsättningsvis från fast driftställekommer bedrivas iäven att ett
Sverige.

punkt 16

elñeden anvisningspunkten till stycketI hänvisas 2 § l SIL.nya mom.
blir begränsat eller obegränsatBestämmelsen gäller näringsidkare som

ingångsvärdenskattskyldiga i landet. hänvisningen regleras hurGenom på
inventarier, lager vid tidpunkten förskall bestämmas skattskyl-m.m.
dighetens inträde.

till §32

punkt 14

Ett stycke har lagts till anvisningspunkten. Sådana utländska juridiskanytt
enligt första stycket SIL skall16 § 2personer som mom. anses vara

inländska juridiska kommer obegränsat skattskyldiga iattpersoner vara
Sverige. företag bör därför behandlas påDessa svenskasättsamma som
företag det gäller tillämpningen bestämmelserna fåmansforetag.när av om
Regler betydelse i detta sammanhang bl.a. 2 § och13är ävenav mom.
24 § 6 SIL.mom.
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statlig inkomstskatt1947:5768.2 Lagen om

§2 I mom.

i siktebestämmelser SILvissastycket medförtiondeDet taratt somnya
gällakommerekonomiska Föreningarpå svenska aktiebolag och även att

skattskyldiga iblir obegränsatjuridiskasådana utländska sompersoner
landethär i ansesverkliga ledningendenSverige till följd utövasattav

juridiskadendockFörutsättningenjuridisk person.inländsk är attsom en
delägarskapvillkor förkonstruktion ochtill ettmotsvararpersonen

RÅjfr ref.förening 1992ekonomisksvenskaktiebolag ellersvenskt en
koncembidrag 2 §gälleraktualiserasbestämmelser53. De som

fåmansföretag 3mom., § 12investmentföretag 2 10mom., §3 mom.
elleravyttring aktiermom. ochutdelning 7 § 8m.ñ., skattefrihet för av

endastReglerna dock§ 8mom.. 7andelar i vissa fall 27 § 4 ärmom.
egenskapi derasjuridiskaaktuellatillämpliga på de avpersonerna

utdelning.mottagare av
tillgångarvärderingsregel förstycket finnselfteI m.m. somen

ske till marknadsvärdetVärderingen skalllagstiftning.underkastas svensk
inte enbart deinträde. Regeln gällerskattskyldighetensvid tidpunkten för

verklig ledning i Sverigemedjuridiska ävenovannämnda utanpersonerna
Sverige grundskattskyldig i påblir begränsatjuridisk avsomen person

hit från utlandet.egendom törsetableras här ochdriftställefast attatt ett
till kommeranvisningarna 22 § KLhänvisning i punkt 16Genom aven

fårvärderingsregeln. Härigenomomfattasnäringsidkareäven att av
gälla egendomomfattning och kommergenerell närbestämmelsen atten

författningskommentarenskattelagstiftning.svensk Seunderkastas även
till 2 § 15 mom.

underkastaderedan tidigaretillgångar integäller ärBestämmelsen som
nämligen redanjuridisk kanutländskbeskattning i Sverige. En person

i fråga för denkan kommai landet.skattskyldig här Dettabegränsatvara
ieller fast driñställefastighethänför sig tilldel inkomstenav som

förhållandetoch d SIL.stycket Detjfr förstaSverige 6 § 1 attcmom.
svenskkommer betraktasjuridiskaden utländska att som enpersonen

ledningen kommitverkligadenjuridisk på grund utövasattattperson av
för denskattemässiga restvärden e.d.intepåverkar givetvisi Sverige

skattelagstiftning.underkastad svenskredanegendom ärsom
avsättningar ochfordringar,tillgångar,används såsombegreppDe som

tillanvisningarna 24 § KLinnebörd i punktskulder, har 1 avsamma som
avsättningar199596:104.i enligt Begreppet ärdess lydelse nyttprop.

till sin existenssannolikasäkra elleri förpliktelserochKL ärsomavser
pensioner.infriande,tidpunkt förbelopp ellerovissa till t.ex.men

§2 15 mom.

elfte stycket SIL. Genomtagits tillEn hänvisning har in 2 § 1 mom.
skallinventarier, lageringångsvärden påhänvisningen regleras hur m.m.
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bestämmas vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Bestämmelsen
omfattar sådana utländska delägarbeskattas enligt CFC-personer som
lagstiftningen punkt andra10 stycket b anvisningarna till 22 § KL.av

§3 7 mom.

I sjätte stycket finns viss bestämmelse beträffande utländsk juridisk
Denna regel bör utformas så vad gäller för utländskattperson. som

juridisk skall gälla sådan inländsk juridiskävenperson person som avses
i 16 § forsta2 stycket SIL.mom.

6§ I mom.

Enligt det oförändrade första stycket fysisk skattskyldigår ävenen person
under tid han inte bosatt i Sverige för avyttring vissa finansiellaär av
instrument. Förutsättningen för skattskyldighet dock han haft sittår att
egentliga bo och hemvist eller stadigvarande vistats i Sverige vid något
tillfälle under de tio kalenderåren föregick det dånärmastsom
avyttringen skedde. Syftet med denna regel Sverige behållerär att
beskattningsrätten till sådana finansiella instrument, där den orealiserade
värdetillväxten kanske huvudsakligen skett under tid då överlåtaren varit
obegränsat skattskyldig i Sverige. detGenom fjärde stycket likställsnya
med de nämnda reglerna sådana finansiella instrumentävennu som

de i lagrummet uppräknade hänförligamotsvarar tillärmen som
utländska juridiska där dock den verkliga ledningen iutövaspersoner,
Sverige.

7§8 mom.

Genom den föreslagna regeln i 2 § 1 tionde stycket andra meningenmom.
SlL kommer utländsk juridisk enligt 16 § 2 förstaen person som mom.
stycket skallSlL inländsk juridisk hemmahörandeanses vara en person
här i landet kunna utdelning skattefritt villkoratt ta emot samma som
gäller för svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar under
förutsättning den utländska juridiska frågaiatt konstruktionpersonen om
och villkor for delägarskap svenskt aktiebolag ellermotsvarar ett en
svensk ekonomisk förening.

När sådan utländsk juridisk däremot delar vinstmedel tilluten person
svenskt företag kommer den juridiskaett behandlasattpersonen som

utländsk juridisk enligt den lydelsen stycket. desjätte Förperson nya
fall då vinstrnedlen består vinster den juridiska förvärvatav som personen
under tid då den hañ sin verkliga ledning i Sverige och följaktligen här
varit obegränsat skattskyldig för dessa vinstmedel kommer dessa frittatt
från ytterligare skattekonsekvenser kunna delas till det svenskaut
företaget.
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tid dåunderförvärvatjuridiskautländskadenvinsterFör personensom
kunnadessaSverige kommerskattskyldig i attbegränsatden blott var

normaltvillkorpåföretagetdet svenskaskattefritt tilldelas somsammaut
skattefrihetförkravet ärviktigastefrån utlandet. Detutdelninggäller för

juridiskautländskadeninkomstbeskattningdå den varpersonenatt som
medjämförligförvärvande ärför inkomstenstidpunktenunderkastad vid
hadeinkomstenenligt SILskettskulle hainkomstbeskattningden omsom

svenskt företag.förvärvats ettav

§14 I mom.

beskattningsortgällde1.1jfr avsnittLuxemburgbolagende s.k.För som
utövadesföretagetledningenverkligavilken denden kommun, inom av

taxeringsåret.föregickårdetföre närmastden november1 näst som
aktuella juridiskadepålämpligbeskattningsortregel ärDenna rätt nuom

personerna.
detta datum,först efterSverigeiledningenverkligaden utövasOm

därdennaturligtvisbeskattningsorten ortdecember, börden l varat.ex.
uttryckligNågondecember månad.underutövadesledningenden verkliga

inte.behövssituationdenna uddareglering av

§16 2 mom.

betraktasjuridiskautländskablir attlydelsendenGenom personernya
härledningenverkligaden utövasjuridiskainländska ompersonersom

anvis-stycketandrapunkt 10omfattasfalli landet. De a avavsom
kommen-regeln. harDettafrånundantagnadockningarna till 53 § KL är
juridiskadenbestämmelsenInnebörden äri avsnitt att4.1.terats av

inombådeför inkomsterskattskyldig utomblir obegränsat sompersonen
SIL.stycket bförstajfrlandet 6 § 1 mom.

avsnitti 4.2.förklarasledningverklig närmareBegreppet

bstycketpunkt andra anvisningarnatill 10förhål landeBestämmelsen i av
till §53 KL

utländskakommerSIL16 § 2ändringenföreslagnaEnligt den mom.av
juridiskainländskasvenskajuridiska att personer omsomansespersoner

juridiskadenbetyderlandet.här i Detverkliga ledningen attden utövas
därförSverige ochihemvistskatterättsliga ärsitthaansespersonen

landet.inom ochskattskyldig för inkomsterobegränsat utom
skalltill §anvisningarna 53 KLstycket bandraEnligt punkt 10 av

påi fråga denskedelägarbeskattninghandelsbolagsbeskattning om
sådanjuridiskutländskvinsten i änbelöpandedelägaren personannan

betraktasskallstyckena SILtredjeandra ellerenligt § 216 mom.som
bolagutländsktmedlagrumdessaEnligtutländskt bolag. enavsessom
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utländsk juridisk i den där den hemmahörandeärstatperson som
beskattas likartat med svenska aktiebolag. Vidare med utländsktavses
bolag juridisk hemmahörande i i tredje stycket uppräknaden person en

vilkenmed Sverige ingått avtal för undvikande dubbelbeskattning,stat av
den utländska juridiska också sådan vilkenärom personen en person

avtalets regler begränsning beskattningsrätten tillämpas.om av
Eftersom utländsk juridisk där den verkliga ledningen utövasen person

i landethär juridiskinländsk uppkommer inte någonanses som en person
konkurrens med CFC-lagstiftningen eftersom denna uttryckligen siktetar
på utländsk juridisk Hemvistregeln i 16 § 2 första stycketperson. mom.

blirSIL härigenom huvudregel. denFörst verkliga ledningen intenären
här i landet alltsåkan delägarbeskattning bli aktuellutövas rekvisitenom

i anvisningspunkten övrigti uppfyllda.är

§27 4 mom.

Enligt 2 § tionde1 stycket skallSlL reglerna i 27 § 4 SlLmom. mom.
tillämpliga sådana inländska juridiskaäven enligtvara personer som

16 § första2 stycket blivit obegränsatSIL skattskyldige: eftersommom.
den verkliga ledningen i Sverige, förutsatt den juridiskautövas att

till konstruktion och villkor för delägarskap motsvararpersonen ett
svenskt aktiebolag. Under aktieägarens innehavstid aktierna i detav
köpande bolaget kan emellertid den verkliga ledningen i det köpande
bolaget flyttas utomlands. Reglerna gällande för utländska bolag i fjärde
stycket bör därför också tillämpliga pågöras nämnda företag.nyss

8.3 Kupongskattelagen 1970:624

§I

Genom den lydelsen blir utdelning från utländsk juridisknya en person
enligt 16 § 2 första stycket SlL skall inländsksom mom. anses vara en

juridisk och svenskt aktiebolag skattepliktig tillmotsvarar ettperson som
kupongskatt på forgäller utdelning frånsätt svensktsamma som
aktiebolag. Skatteplikt föreligger då för utdelning till fysisk eller

begränsat skattskyldig i Sverige.ärperson som

4§

Skatteplikt till kupongskatt för utdelning föreligger inte for imottagen
Sverige obegränsat skattskyldiga, för fysiskdvs. bosattärperson som
eller stadigvarande vistas här, dödsbo efter sådan eller inländskperson
juridisk Genom den lydelsen i första stycket föreligger inteperson. nya
heller skattskyldighet for utdelningsberättigad utländsk juridisk person
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inländskskallstycket SILförstaenligt 16 § 2 vara enansesmom.som
juridisk person.

utländskavräkning1986:4688.4 Lagen avom
skatt

1§

juridiskinländskföreskrivslydelsendenGenom att avsespersonsomnya
stycketförstaenligt 16 § 2juridisksådan utländskäven mom.person som

juridiskinländskskallSIL person.envaraanses

på vissaskatt1990:6628.5 Lagen om
premiebetalningar

l§

betalaslag skallenligt dennaskattföreskrivslydelsenGenom den attnya
bedrivenutomlandsmeddelats ipersonförsälcring haravseende ensom

juridiskutländskerläggspremierpåförsäkringsrörelse person somavsom
inländskskallstycketförsta SILenligt 216 § vara enansesmom.

juridisk person.

förinkomstskattsärskild1991:5868.6 Lagen om
bosattautomlands

2§

enligtjuridiskutländskkommerlydelsendenGenom person somennya
juridiskinländskskallstycket SILförsta16 § 2 enanses varamom.

inte längredenna lagtillämpningen attvid somansesavperson,
då enligt §skall 4juridiska görautlandet.hemmahörande i Denna person

skattskyldig tillersättningeni fall då ärskatteavdrag mottagaren av
betal-själv fördå inteskattskyldigeinkomstskatt. Densärskild svarar

ningen skatten.av
denna lagtillämpningendå vidkommerjuridisksådanEn att avperson

i fallsvenskt företag,ochjuridisksvensk t.ex. sompersonanses som
stycket.tredjeochforsta stycket 3regleras i §5
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8.7 Lagen 1991:591 särskild inkomstskatt förom
utomlands bosatta artister mfl.

3§

denna1 paragraf motsvarande ändring igörs 2 § lagen särskildsom om
inkomstskatt för utomlands bosatta avseende definitionen uttrycketav
hemmahörande i utlandet se ovan.

8.8 Lagen 1993:1539 avdrag för underskottom av
näringsverksamhet

3§

definitionsparagrafenI införs utländska juridiska enligt 16 §personer som
2 första stycket SIL. inländska juridiskamom. anses som personer.
Förutsättningen den juridiska tillär konstruktion och villkoratt personen
för delägarskap svenskt aktiebolag eller svensk ekono-motsvarar ett en
misk förening. Innebörden sådan juridiskär att etten person anses vara
företag i underskottslagens mening.

Det bör tilläggas grundläggande förutsättning för fåatt avdrag föratten
underskott följande beskattningsår det fråga underskottär äratt ettom
enligt KL och SIL 1 § underskottslagen. Det kan alltså aldrig bli
aktuellt utnyttja underskott uppkommit föreatt skattskyldighetenssom
inträde.

4§

Paragrafen reglerar bl.a. företag skall ha bestämmandenär ett ettanses
inflytande företag.över Det företaget skallett annat ettsenare vara
dotterföretag till det förra företaget och hänvisning sker till internen
lagstiftning, bl.a. till ABL. hänsyn tillMed paragrafen bör gällaatt även
vissa juridiska juridiskasvenska jfrpersoner som anses som personer
kommentaren till 3 § har tillägg gjorts. sådanEn inländsk juridiskett

i 16 § 2 första stycket SIL skall ha be-person som ettavses mom. anses
stämmande inflytande företag företaget skulle haöver varitett ettom
dotterföretag till den juridiska denna hade varit svensktettpersonen om
aktiebolag eller svensk ekonomisk förening.en
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yttrandeSärskilt

EstbergSärskilt yttrande expertenav

regel enligtuppfattning behovetinte utredningensJag delar om av en
utgångspunkt ivilken hemvistet skall bestämmas meddet skatterättsliga

ledningenden verkliga utövas.var
sådan regel igenomgång skälen för ochDen görsemot somav en

relativt lätt jämfört medavsnitt visar motiven för regeln3.3 vägeratt
med sådan regel.framför allt praktisk Dettanackdelarna art enav --

motiv for regeln kansärskilt de fördelarflera anges somav somsom
lagstittningsåtgärder mindreandrauppnås, så önskas, avgenomom

genomgripande natur.
tillämpningssvårigheter och i fallalltså praktiskaregeln talarMot vart-

räckvidd.regelns Som framgårinledningsvis osäkerhetstor avom-
svåröverskådligt varför såvälFörslaget tekniskt komplicerat ochdetär

ställas inforskattskyldiga besvärligamyndigheter kommer attsom
rimlig proportion till de fördelarinte kommer stå iöverväganden vilka att

uppnås med regeln.kansom
tillämpningssvårig-leder tillbör också regeln inte baraHär noteras att

till länder.också i Förhållande andraheter på det nationella planet utan
dubbelt hemvist kommer bliSituationer företag hadär attett anses

registrerat i Nederländernabetydligt vanligare. företagEtt ärt.ex.som
hemmahörande Sverige riskerarföreslagna regeln ienligt den ansesmen

dubbelbeskattningsavtalet med Nederländernabli dubbelbeskattat. Iatt
hemvistfrågan dubbelt skallfinns visserligen bestämmelse hur omomen

tillämpningen avtaletEnligt skall hemvistet vidlösas. avtalet av anses
först konstaterasfinns. bör avtaletdär den verkliga ledningen Här attvara

med den verkligavadinte någon vägledningnärmare avsessomger om
hemmahörande iföretagledningen. bådaOm ärstaterna att ettanser

i de bådabehöriga myndigheternarespektive det de staternaärstat som
med verkligavtalets meninghar komma vad iöverensatt avsesom som

begreppetnågon garanti förledning. innebär det inte finnsDetta attatt
lagstiftning.tolkas i svenskmotsvarande begrepp Detsättsamma som

troligt så inte motsvarande begreppkommer ske eftersomär att attsnarare
i andra länder i varierande grad fokuserar på andra kriterier deän som
enligt utredningen betydelse. Slutresultatet kan alltså bli iär att ettav

registrerat bolag enligt verkligNederländerna svenska regler haanses
vid tillämpningen avtaleti Sverige skall ha denledning men av anses
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med följd Sverige fårverkliga ledningen i Nederländerna att ge upp
i och för sig givetvis acceptabeltbeskattningsrätten. sådant resultatEtt är

ditdubbelbeskattning undviks kandet leder tilleftersom vägenatt men
i anspråk.tidsmässigt lång och komma kräva Detatt att tasresurservara

hemvist föreligger ñnns ingeni fall då dubbeltvidarebör attnoteras
vilken frågan med automatik löses.garanti eller mekanism i avtalet enligt

kvarstår risk förde behöriga myndigheterna inteKommer överens en
vilket blir kostnad för företaget i fråga.dubbelbeskattning extraen

allt bedöms nödvändig jag interegel förordar slagOm ärtrotsen av
vidutredningen vad skall tillmätas betydelse be-med somense om

belägen. Oenighetendömningen den verkliga ledningen skallav var anses
utredningen utgångspunkten förgäller de situationer där attanser

ledningsorgan, dvs. i nonnalfalletbedömningen utifrån bolagetsskall ske
avgörande vikt skall fästas vidstyrelsen. Utredningen att varanser
verksamma.styrelseledamöterna bosatta ochär

den verkliga ledningen skallregelJag atttror att en som anger
verklig maktutifrån den eller debestämmas ärutövarpersoner somvar

företagmedför oöverblickbara konsekvenser.bosatta och verksamma Ett
föreligger likavälkan domineras formell maktutan att somav en person

den har den formella makten domineras eller ägaren.t.ex.styrs avsom
bedömningar skall komma skattemyndig-detta slagAtt görasatt avav

jag mindre lämpligt. Vidare det ofrånkomligen såheterna äranser vara
dotterbolag i styrelse tillsatts moderbolagetutlandet haratt ett en som av

självständighetenoch kan avskedas moderbolaget helst.närsom av som
styrelseledamöterna därför naturliga skälhos ägaren ärgentemot av

begränsad jämfört med bolag med spritt ägande. Emellertid detärett
så styrelseledamöterna har personligt för fattade beslut ävenatt ett ansvar

falli de besluten fattas i moderbolagets anda och intresse. naturligEn
utgångspunkt för bedömningen kan därför den plats där det bolags-vara

har det verkliga för de beslut fattas har sitt säte,ansvaretorgan som som
dvs. vanligtvis ocksåstyrelsens Normalt torde eventuelltsäte. ansvar
utkrävas i enlighet med lagstiftningen i vilket kansatesstaten anses som

visst mått anknytning.ett av
framhållsSom i utredningen kan platsen för styrelsens sammanträden

eller framstå mindre betydelsefull omständighet i värld därsäte som en en
kontakt sker alltmer via moderna kommunikationskanaler gör attsom
styrelseuppdragen allt mindre beroende sammanträdenaär ägerav var

finnsDet emellertid enligt min uppfattning inget riktigt brarum.
kriterium välja minststyrelsens anser det olämpliga.säteatt men vara
Samtidigt kan just omständigheten svårtkonstateras den det äratt att att
finna plats rimligen verkliga ledningenkan den där denen som anses som

också kan bevis for kriteriet verklig ledningutövas sägas utgöra ett att
grund för hemvist föråldrat. avvaktan på utvecklingenIärsom

området Sverige, enligt minbör mening, kvar i exklusivadenstanna
samling utvecklade länder -tillsammans intemed bl.a. USA harav som-
verklig ledning kriterium på hemvist. den mån registreringsortenlsom
har brister grund för bosättning kan reglering mindresom en av genom-
gripande for varje sådan situation.övervägasnatur

ut.-01 l
t
å
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