
   
Institutionen för samhällsvetenskap 
Rättsvetenskap (GR), Examensarbete 15 hp 
(2009-01-12)  
 
Handledare: Jan-Åke Nyström 
Examinator: Kerstin Nordlöf   
Författare: Christina Theoander 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncerngemensamma kostnaders roll  
för spärrbeloppet: 

En studie av Avräkningslagen. 
 

 



  

 

Abstract 

 
The subsidiary company of Swedish Match AB called Intermatch Sweden AB has submitted a 
claim to RegR for them to change the notification of SRN, regarding the company’s 
settlement of foreign tax. To make the matter clear Intermatch Sweden AB has pointed out 
that they consider deductions for depreciations not to have an effect on the foreign income 
when the amount to settle is calculated. The intention with this study is to analyse the legal 
situation regarding how the level of the settlement is affected by the consolidated costs. Such 
as additional depreciations regulated in the law “Settlements of foreign tax”. In the process I 
will aspire to address the arguments of the study with the help of one ruling put in focus and 
related previous ruling. Additional depreciations of the assets, which arise due to the 
depreciation as recorded in the books, should not reduce the foreign income when the level of 
settlement is to be calculated the RegR has pronounced. I don’t see a complete analogy in the 
way the different consolidated costs has affected the outcome of the rulings in regards to the 
level of settlement. By that I mean that the costs at hand have affected the calculation in 
different ways and these differences have not been presented by the company in question In 
doing so disregarding how the denominator and the Swedish tax are affected. A new bill has 
been accepted and will take effect on January 1st 2009 witch means that the issues at hand will 
lead to a different conclusion since additional depreciations after January 1st 2009 will be 
treated as a cost of the operations when calculating the level of settlement. 
 
Keywords: Additional depreciation, foreign tax and blocked amount. 
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Sammanfattning 

 
C-uppsats i Rättsvetenskap vid Institutionen för Samhällsvetenskap.  

Mittuniversitetet HT 2008. 

 

Författare: Christina Theoander 
Handledare: Jan–Åke Nyström  
 
Titel: Koncerngemensamma kostnaders roll för spärrbeloppet; en studie av Avräkningslagen. 

 
Bakgrund och problem: Intermatch Sweden AB är ett dotterbolag till Swedish Match AB. 
Intermatch har yrkat att RegR ska ändra det av SRN meddelade förhandsbeskedet gällande 
avräkning av utländsk skatt. Intermatch klargör på vilken grund de anser att ett 
värdeminskningsavdrag i form av överavskrivningar inte ska påverka den utländska 
inkomsten vid beräkningen av spärrbeloppet. Detta leder till följande frågeställningar: Hur 
bedöms koncerngemensamma kostnader i relation till spärrbeloppets beräkning enligt AvrL, 
är bedömningen av RÅ 2005 ref. 57 förenlig med tidigare avgöranden samt ligger 
bedömningen i RÅ 2005 ref. 57 i linje med hur kostnader i allmänhet betraktas enligt 
redovisningspraxis? 
 
Syfte: Avsikten med denna uppsats är att analysera rättsläget gällande hur 
koncerngemensamma kostnader såsom överavskrivningar, periodiseringsfonder och 
koncernbidrag påverkar beräkningen av spärrbeloppet. Vilket regleras i AvrL och gäller 
utländsk skatt. Genom granskningen av materialet menar jag att svara till studiens 
frågeställningar med hjälp av ett huvudsakligt mål samt till detta relaterad rättspraxis. 
 
Analys och avslutande diskussion: RegR har förklarat, vid ändring av förhandsbesked från 
SRN, att överavskrivningar som uppkommer vid räkenskapsenlig avskrivning av inventarier 
inte ska reducera de utländska förvärvsinkomsterna vid beräkning av spärrbeloppet. RegR har 
även i tidigare avgöranden behandlat bokslutsdispositioner såsom periodiseringsfonder samt 
koncernbidrag och de fann då att det med kostnader innebär inte bara sådana kostnader som 
direkt avser verksamheten utan även kostnader som är gemensamma för verksamheterna i 
olika länder inte ska påverka de utländska förvärvsinkomsterna.  
 
Jag kan inte se en komplett analogi i hur de olika koncerngemensamma kostnaderna har 
påverkat beräkningen av spärrbeloppet. Det har inte framlagts på vilka sätt de respektive 
kostnaderna har påverkat beräkningen utan företaget ifråga har fokuserat på endast en del av 
beräkningen. Ett nytt lagförslag har antagits och kommer att träda i kraft 1 januari 2009. Detta 
innebär att det anförda i målet har förlorat sin verkan då det efter 1 januari 2009 kommer att 
ses som en kostnad för verksamheten att göra överavskrivningar när beräkningen av 
spärrbeloppet ska genomföras.  
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1 Inledning 
I detta inledande avsnitt beskrivs bakgrunden till studien i syfte att ge läsaren en förståelse 

för ämnet för att därpå leda läsaren till studiens problemformulering och syfte. För att 

förtydliga studiens syfte finns även uttryckliga avgränsningar och motiv till materialets urval 

angivna i anslutning till detta. Slutligen avslutas detta avsnitt med en disposition där 

uppsatsens upplägg presenteras.  

 

1.1 Bakgrund 
Varje persons, juridisk eller fysisk, inkomster som beskattas i Sverige kan ha sitt ursprung i 

andra länder än i Sverige. Vad som avgör om inkomsten ska beskattas i Sverige eller inte 

innefattas av en mängd olika faktorer. Den utökade globaliseringen och att det idag är lättare 

med gränsöverskridande verksamhet har medfört att företag kan belastas med skatt i den 

utländska staten samtidigt som hemlandet. Detta benämns dubbelbeskattning och hur detta 

ska lindras eller helt elimineras är beroende av olika metoder.  

 

En av dessa metoder kallas ”Exempt-metoden” och är angivet i artikel 23 A i OECD:s 

modellavtal.1 Artikeln anger att om en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar 

inkomst, som enligt bestämmelser i OECD:s modellavtal får beskattas i den andra 

avtalsslutande staten, skall den förstnämnda staten undanta sådan inkomst från beskattning. 

”Exempt-metoden” är inte den mest vanliga metoden enligt intern rätt men tillämpas av några 

stater.2 Avtal som baseras på OECD:s modellavtal ses som ett viktigt medel att förhindra 

dubbelbeskattning.3 En annan metod anges i avtalets artikel 23 B.4 I denna föreskrivs att om 

en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst ska den förstnämnda staten 

avräkna ett belopp som motsvarar den inkomstskatt som betalats i denna andra stat från 

skatten på denna persons inkomst5 i hemviststaten. Vilket gäller om bestämmelser i avtalet 

säger att inkomsten får beskattas i den andra avtalsslutande staten.6 Den sistnämnda metoden 

bygger på att det är hemviststaten som har till uppgift att medge avräkning för den skatt som 

erlagts i den andra staten och är det som ingår i AvrL. Skillnaderna mellan dessa två metoder 

utgörs av att den första är inriktad på vilken inkomst som inkluderats vid taxering medan den 

                                                 
1 
Model tax convention on income and on capital, [7. ed.] condensed version 17 July 2008, Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD), Paris, 2008 OECD Artikel 23 A. 

2 Tivéus Ulf och Köhlmark Anders, Internationella skattehandboken (Stockholm: Norstedts juridik 2001), s. 23 
3 Handledning för internationell beskattning, utgåva 12, Skatteverket (Stockholm: Fritzes offentliga 

publikationer 2008) s. 408 
4 Model tax convention on income and on capital, Artikel 23 B 
5 Dahlman Roland och Lars Fredborg, Internationell beskattning (Stockholm: Norstedts juridik 2003), s. 202 
6 Handledning för internationell beskattning, s. 408 
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senare fokuserar på den skatt som är betald. Ytterligare en skillnad mellan dessa metoder är 

att den senare är ensidig. Med det menas att dubbelbeskattningen lindras eller undanröjs 

genom åtgärder från enbart en av staterna.7 Exempel på åtgärder av detta slag är rätt till 

avdrag för utländsk skatt enligt bestämmelser i 16 kap. 18-19 §§ IL samt bestämmelserna i 

AvrL. 

 

I AvrL finns en beräkningsmetod för vilket belopp som ska avräknas. I beräkningsmetoden 

fastställs olika delbelopp i ett bråktal där det första delbeloppet består av den utländska 

inkomsten efter avdrag för kostnader och detta belopp ska placeras i täljaren i beräkningen. 

Det andra delbeloppet placeras således i nämnaren och utgörs av den sammanlagda inkomsten 

som företaget har för hela verksamheten både i Sverige och de utländska staterna. Efter denna 

division multipliceras detta med den svenska skatten. Det framräknade beloppet benämns 

spärrbelopp och ska utgöra det maxtak för vilket avräkning kan medges. Det som avgör vilken 

inkomst eller kostnad som ska inkluderas är reglerat i dels AvrL och i skatteavtal som Sverige 

ingått med andra stater samt att det återfinns kopplingar till de regleringar som gäller för 

företagens redovisning och IL. Därefter bestäms hur stor del av den svenska skatt som ska 

anses hänförlig till den utländska. Dock bör klargöras att utgångspunkten är den utländska 

skatten och när denna är lägre än den svenska medges avräkning med hela den utländska 

skatten och ingen spärrbeloppsberäkning görs.  

 

Avsikten med undanröjning av dubbelbeskattning är att företagen inte ska beskattas hårdare 

för en inkomst totalt sett jämfört med vad som är fallet om inkomsten till sin helhet skulle 

beskattas i Sverige, därför kan avräkning medges.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie av AvrL är att reflektera över förhållanden som påverkar 

spärrbeloppets beräkning kring de företagsgemensamma kostnaderna i RÅ 2005 ref. 57. 

Därtill är avsikten att analysera hur målet är förenligt med tidigare avgöranden. Vidare 

kommer även de allmänna principer som kan komma ifråga när redovisningspraxis bedömer 

vad innebörden av begreppet kostnad innebär i förhållande till koncerngemensamma 

kostnader med utgångspunkt i tidigare rättspraxis. På grundval av detta är avsikten därefter att 

ta ställning till frågeställningarna nedan.  

                                                 
7 Handledning för internationell beskattning, s. 408 
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1.3 Problemformulering 
Efter SRN:s förhandsbesked överklagade Intermatch Sweden (nedan benämnt Företaget) och 

RegR kom till en annan slutsats än SRN. Detta leder till frågeställningen:  

 

• Hur bedöms koncerngemensamma kostnader i relation till spärrbeloppets beräkning 

enligt AvrL? 

 

Vidare utvecklar jag frågan: 

 

• Är bedömningen av RÅ 2005 ref. 57 förenlig med tidigare avgöranden? 

 

• Ligger bedömningen i RÅ 2005 ref. 57 i linje med hur kostnader i allmänhet betraktas 

enligt redovisningspraxis? 

1.4 Metod 
Jag kommer att använda mig av den rättsdogmatiska metoden.8 När det gäller avräkning av 

utländsk skatt finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till, såsom vilken inkomst som 

spärrbeloppet ska beräknas på eller vilka kostnader som ska tas i beaktande för de utländska 

inkomsterna. För att studera dessa förutsättningar kommer jag använda mig av material som 

huvudsakligen härrör från regeringen och riksdagen i form av gällande rätt på området som 

hämtas från propositioner, betänkanden och statens offentliga utredningar. Genom dessa 

kommer jag att fästa uppmärksamheten på vilka rättsregler som finns och ett visst avgränsat 

område undersöks nämligen spärrbeloppets bråktal. Därtill kommer jag även att referera kort 

till utvalda delar i OECD:s modellavtal och litteratur som behandlar internationell beskattning 

för att öka förståelsen.   

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningen kommer att utgöras av att jag inte kommer att fokusera på 

företagsekonomiska val som företag ställs inför utan endast beskriva vad som påverkar 

spärrbeloppet vid de aktuella frågeställningarna. Vidare kommer jag inte att gå in på de 

förutsättningar som gäller när skatteavtal är aktuellt och inte heller de aspekter som gäller för 

fysiska personer vid avräkning.  

                                                 
8 Lehrberg Bert, Praktisk juridisk metod (Stockholm: Institutet för Bank och Affärsjuridik AB 2006) s. 177 
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1.6 Urval och källkritik 
Materialet till denna uppsats är valt utifrån de specifika förutsättningar som gäller i det 

rättsfall som jag valt. Anledningen till att jag endast valt ett rättsfall är att det behandlar ett 

ämne som inte tidigare avhandlats vare sig före eller efter som angetts i RÅ. Däremot har det 

under året som gått kommit ett lagförslag som riktar sig mot de förutsättningar som gäller för 

fallet och detta behandlas i slutet av uppsatsen.  

 

Vidare har möjligheten till utökat material varit begränsad. Med det menar jag att några 

varianter på tolkning av innehållet i denna uppsats har varit svåra att lokalisera. Material som 

jag har påträffat men inte inkluderat i uppsatsens innehåll har inte tillfört något i sak varför 

material avsiktligt utelämnats. Av den anledningen kan referenslistan uppfattas som något 

knapp.  

 

En av utredningarna som används i uppsatsen är från år 1962 och en från år 1988 och dessa 

får anses som något föråldrade. Vid granskning av dem kan jag ändå inte se att utredningarna 

är överspelad av prejudikat, då det mesta i dessa är av grundläggande karaktär varför jag ändå 

valt att inkludera dem som referenser i uppsatsen. Som komplement till gällande rätt har jag 

även använt utredningar som referens men som jag inte anser behöva en egen rubrik eftersom 

dessa inte tillfört klargöranden utöver lagtext i så stor omfattning att det krävt en egen rubrik.   

1.7 Uppsatsens disposition 
Efter detta inledande avsnitt (1) där studiens bakgrund, problem och syfte diskuterats följer till 

en början det avsnitt där den gällande rätt (2) som analysen bygger på presenteras. Avsnittet är 

indelat dels efter de lagtexter som behandlas samt att ett exempel som kan vara av nytta för 

allmän förståelse av denna uppsats inkluderats i den första delen. 

 

Därefter följer ett avsnitt som behandlar det kopplade området (3). Avsnittet behandlar de två 

områden som är sammankopplade vilka innefattar redovisningens lagstiftning och 

skattelagstiftningen. I uppsatsens nästa avsnitt presenteras rättsfallen (4) som analysen bygger 

på och i anslutning till detta kommer analysen (5) där studiens frågeställningar besvaras. 

Vilket slutligen förtydligas och understryks under rubriken ”Avslutande diskussion”.  
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2 Gällande rätt 
I detta avsnitt beskrivs den lagstiftning som inkluderar spärrbeloppets beräkning. Beskrivning 

av de förutsättningar som gäller för att få avräkning behandlas dels med lagtext men också 

ett beräkningsexempel presenteras. Därtill adresseras kort de regleringar som gäller för 

utländsk skatt i Inkomstskattelagen.  

 

2.1 Avräkningslagen 
Förfarandet med avräkning har uppkommit för att undvika att två separata stater beskattar 

samma skattesubjekt9 för en och samma intäkt.10 Det vill säga om ett företag är etablerat i 

flera stater, däribland Sverige, uppkommer ibland situationer där det anses att inkomsten är 

hänförlig både till Sverige och också den andra staten om vissa förutsättningar är uppfyllda. 

Det vill säga det finns en intäkt, till exempel royalty, som det ska betalas skatt på varpå skatt 

tas ut på samma intäkt i båda staterna.  

 

De första reglerna om dubbelbeskattning anfördes år 1951 och inkluderades då i KL. År 1966 

omarbetades reglerna i relation till avräkning av utländsk skatt. Då infördes svenska interna 

regler om avräkning från svensk statlig inkomstskatt samt att avräkningen begränsades till att 

gälla inkomster som var konstaterat belagd med dubbelbeskattning.11  Reglerna om avräkning 

utvidgades sedermera till att gälla både svensk och utländsk kommunal skatt efter att tidigare 

bara gällt statlig skatt. Avräkningsreglerna gällande interna aspekter behandlades därefter i 

SkU 1985/86:43 samt prop. 1985/86:131 och 1986 bildades AvrL. Tillämpningen av den nya 

lagen skedde första gången vid 1988 års taxering.12 

 

För att säkerställa en enhetlig beräkning av den skatt som kan avräknas finns ett spärrbelopp 

vilket är det maximala företagen kan begära avräkning för. En av förutsättningarna är att detta 

belopp understiger den faktiska utländska erlagda skatten.13 När det gäller tidpunkten för 

avräkning stadgas det i 4 § 2 st AvrL att det år som den utländska inkomsten, som beskattas i 

utländsk stat, tas med i beskattningsunderlaget14 här ska avräkning från svensk skatt ske från 

                                                 
9 Med skattesubjekt avses fysisk eller juridisk person som är skattskyldig för alla sina inkomster, svenska och 

utländska. 
10 Handledning för internationell beskattning, s. 408 
11 Ibid s. 418 
12 Ibid s. 408 
13 Mattsson Nils, Svensk internationell beskattningsrätt (Stockholm: Norstedts juridik 2000), s.198 
14 För företag utgörs beskattningsunderlaget vanligtvis av den erhållna ersättningen exklusive moms, det vill 

säga i princip samma som nettoomsättning. 
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den svenska skatt som tas ut på grund av taxering där den utländska inkomsten inkluderats.15 

Detta innebär att avräkning aldrig får ske för utländsk skatt som utgår på inkomst som inte 

inkluderats vid taxeringen i Sverige.  

 

Vidare finns det i 5 § AvrL en bestämmelse om vad som kallas ”Overall-principen”. Denna 

princip innebär att de utländska inkomsterna och skatterna ska beaktas samtidigt när det ska 

fastställas hur stor del av den svenska skatten som ska anses belöpa på dessa inkomster. Vid 

de fall när denna metod används kan den sammanlagda utländska skatten som en skattskyldig 

har avräknas mot den totala svenska skatten. Den skatt som används som utgångspunkt är då 

den skatt som belöper på den skattskyldiges samtliga inkomster från de utländska staterna.16 

 

Regelverket kring AvrL har sedan dess tillkomst haft som grundläggande princip att 

avräkning medges den som är obegränsat skattskyldig i Sverige.17 Därtill ska den skatt som 

avräkning begärs på ska ha varit inkluderad vid taxering i utländsk stat vilket anges i 1 § 

AvrL. Med obegränsat skattskyldig innebär att skattskyldighet uppstår för all inkomst som 

den skattskyldige har. Ett svenskregistrerat aktiebolag enligt ABL är alltid obegränsat 

skattskyldig i Sverige.18 Vidare ska intäkten ha blivit beskattad i den utländska staten och den 

ska, enligt utländska statens beskattningsregler, anses ha sitt ursprung där enligt 2 § AvrL.  

 

I 6 och 7 § AvrL återfinns bestämmelserna om hur beräkningen av spärrbeloppet ska utföras. 

Beräkningen utformas med ett bråktal med de utländska inkomsterna med avdrag för 

kostnader i täljaren och de totala inkomsterna i nämnaren. Det framräknade beloppet ska 

därefter multipliceras med den svenska skatten. I prop. 1985/86:131 anges ingen närmare 

beskrivning om vad som avses med kostnad i den bemärkelse som är aktuell vid 

beräkningarna av de koncerngemensamma kostnader som adresseras i denna uppsats.19 Inte 

heller i OECD:s modellavtal anges vad som avses med kostnad i denna bemärkelse.20 

Däremot har det i SOU 1962:59 angetts att det är av vikt att försöka beräkna den 

genomsnittliga skattebelastningen på den skattskyldigas hela inkomst.21 Ur 

                                                 
15 Handledning för internationell beskattning, s. 427 
16 Tivéus och Köhlmark, Internationella skattehandboken s. 23 
17 Handledning för internationell beskattning s. 408 
18 Juridiska personer är svenska på grund av sin registrering här eller om styrelsens säte är här, enligt 6 kap. 4 § 

IL. 
19 Prop. 1985/86:131 s. 21 
20 Model tax Convention on Income and Capital Artikel 23 B 
21 SOU 1962:59 Dubbelbeskattningssakkunniga, Internationella skattefrågor: betänkande, Stockholm, 1962 

s. 148 
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tillämpningssynpunkt anförs det vidare i samma utredning att det enklaste sättet hade varit att 

räkna med den beskattningsbara inkomsten enligt deklarationsblanketten. Detta skulle 

däremot innebära menar utredarna i SOU 1962:59 att de allmänna avdrag som hänförs till den 

svenska inkomsten skulle även påverka de utländska inkomsterna.22 Detta skulle enligt dessa 

utredare innebära att den genomsnittliga skattebelastningen på den utländska inkomsten skulle 

bli högre än på intäkterna i Sverige. 

2.1.1 Exempel 
För att belysa beräkningen av spärrbeloppet används följande exempel, som till sin helhet är 

hämtad från Skatteverkets handledning för internationell beskattning.23 

En person bosatt i Sverige har uppburit följande inkomster efter avdrag för kostnader. 

 
 

Sverige  Utländsk skatt 

(tjänst) 500 000 - 

(Kapital) 200 000 - 

Stat A (tjänst) 200 000 50 000 (25 %) 

Stat B (Kapital) 200 000 80 000 (40 %) 

 

Skatt i Sverige före avräkning: 

Tjänst    500 000 

+200 000 

  700 000 

Efter grundavdrag uppgår den beskattningsbara förvärvsinkomsten till 688 100 kr. 

 

Kommunalskatt (32 %)  220 192 

Statlig skatt     84 850 

Summa skatt:  305 042 

 

Kapital    200 000 

+200 000 

  400 000  x 30 % = 120 000 

Total svensk skatt: 305 042 + 120 000 = 425 042 kr 

                                                 
22 SOU 1962:59 s. 148 
23 Handledning för internationell beskattning s. 432 
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Spärrbeloppsberäkningen ska göras i två led, före allmänna avdrag. Varav en beräkning för 

progressivt beskattad förvärvsinkomst och därtill en för kapitalinkomst. De framräknade 

beloppen läggs samman och sedan jämförs de båda spärrbeloppen med den totala utländska 

skatten. Därefter sätts den svenska skatten ned med det lägsta av sammanlagt spärrbelopp 

eller utländsk skatt enligt följande. 

 

Spärrbelopp för tjänsteinkomst: 200 000/700 000 x 305 042 = 87 155 kr.  

Spärrbelopp för inkomst av kapital: 200 000/ 400 000 x 120 000 = 60 000 kr.  

Sammanlagt spärrbelopp: 87 155 + 60 000 = 147 155 kr.  

 

Eftersom spärrbeloppet (147 155 kr) överstiger den utländska skatten (120 000 kr) får 

avräkning ske med hela den utländska skatten. Hela nedsättningen ska därvid göras från den 

svenska statliga inkomstskatten.24 

2.2 Inkomstskattelagen 
Svenska interna regler om utländsk skatt finns bland annat i 16 kap. 19 § IL. Paragrafen 

stipulerar att en i utlandet erlagd speciell eller särskild verklig skatt som är hänförlig till en 

näringsverksamhet25 utgör alltid en avdragsgill kostnad i denna som ett omkostnadsavdrag. 

Dessutom krävs att den skattskyldige är obegränsat skattskyldig för sina inkomster i Sverige 

när inkomsten anses vara förvärvad, enligt 16 kap. 19 § st 2 IL.  

 

Inkomsten ska anses hänföra sig till både Sverige och en utländsk stat för att avräkning ska 

medges. Det vill säga inkomsten är föremål för dubbelbeskattning. Ersättning som till 

exempel upphovsmakare får då varumärke används kallas royalty. Ersättningen som utgår för 

royalty för att immateriella tillgångar utnyttjas anses som inkomst i Sverige om det härrör från 

en verksamhet med fast driftställe här enligt 6 kap. 11 § 2 st IL samt att varaktigheten av 

inkomsterna ska vara betydande för att en klassificering av verksamheten såsom varaktig ska 

bedömas föreligga.  

 

                                                 
24 Handledning för internationell beskattning s. 433 
25Den som får ersättning i form av royalty (som är fallet i RÅ 2005 ref. 57) för att immateriella tillgångar 

utnyttjas, anses bedriva näringsverksamhet (13 kap. 11 § IL) om intäkterna är varaktiga. 
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3 Kopplade området 
Avsnittet rör den koppling som finns mellan det redovisningsmässiga resultatet samt det 

skattemässiga resultatet. Det samband som behandlas är att de skattemässiga avdragen, som 

för att vara gällande, även måste inkluderas i redovisningen som en bokslutsdisposition när 

det gäller till exempel överavskrivningar för att avdrag i deklarationen ska medges.  

 

3.1 Redovisningen 
I Sverige föreligger ett starkt samband mellan företagens redovisning och beskattningen. Med 

det menas att beskattningsunderlaget till stor del grundas på redovisningen och att några större 

justeringar inte ska behövas för att säkerställa ett korrekt underlag för beskattningen.26 

Bestämmelsen om bokföringsmässiga grunder i 14 kap. 3 § IL ses som en huvudregel när det 

gäller den skattemässiga inkomstberäkningen. Begreppet har i skatterättslig mening 

innebörden av en inkomstberäkningsmetod.27 Anvisningarna i den numer avskaffade lagen 

KL anger i 24 § p.1 att inkomst ska anses vara uppburen det år den enligt god redovisningssed 

bör tas upp som intäkt i räkenskaperna. Detsamma gäller för när kostnader ska inkluderas. 

Med det menas att redovisningen blir styrande för beskattningsunderlaget. Den generella 

regeln i 16 kap. 1 § IL anger de grundläggande rättigheterna till avdrag för kostnader inom 

företagssektorn. Denna paragraf innehåller bestämmelsen att avdrag medges för alla kostnader 

som anses hänförliga till att förvärva och bibehålla en för näringsverksamheten skattepliktig 

intäkt.  

 

Enligt bokföringsmässig terminologi är kostnad de utgifter som kan hänföras till respektive 

bokslutsperiod.28 Det vill säga en reell likviditetsöverföring tas inte upp till sin helhet som en 

kostnad utan fördelas över flera år om beloppet är tillräckligt stort. När det gäller 

avskrivningar blir därför effekten att utgiften för en immateriell tillgång inte belastar endast 

ett räkenskapsår utan sprids så att säga ut över tid. Gällande koncernbidrag är det en 

vederlagsfri utbetalning som är avdragsgill för givaren och skattepliktig för mottagaren29. 

Bestämmelser om detta återfinns i 35 kap. IL och är alltså avdragsgillt trots att det inte räknas 

som en omkostnad i verksamheten. Vilket innebär att det i praktiken liknar 

                                                 
26 SOU 2003:71 IAS-utredningen,  Internationell redovisning i svenska företag: betänkande, (Stockholm: Fritzes 

offentliga publikationer 2003) s. 81 
27 SOU 1995:43 Redovisningskommittén, Sambandet redovisning - beskattning: delbetänkande, (Stockholm: 

Fritzes offentliga publikationer 1995) s. 68 
28 Nilsson Henrik och Isaksson A och Martikainen T. Företagsvärdering med fundamental analys (Lund: 

Studentlitteratur 2002) s.102 
29 Rabe Gunnar och Melbi Ingrid, Det svenska skattesystemet (Stockholm: Norstedts juridik 2008) uppl. 21  

s. 370 
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bokslutsdispositionerna. När det gäller periodiseringsfonder är avsikten med dessa att 

finansiering av företagens investeringar kan stimuleras. Vilket säkerställs genom att det finns 

möjlighet att sätta av vinstmedel i form av eget kapital samt att det även utgör en 

resultatutjämningsåtgärd.30 Regleringar gällande skattemässiga resultatet för dessa återfinns i 

30 kap. IL.31 

 

Enligt 4 kap. 4 § ÅRL är det tvingande att göra avskrivningar på anläggningstillgångar för att 

tillgångarna inte ska bli övervärderade i räkenskaperna. Benämningen av dessa är 

”planenliga” och minskar tillgångarnas värde över tid. Utöver detta är det tillåtet att minska 

värdet ytterligare enligt 18 kap. 3 § IL i form av överavskrivningar, som betecknas som 

obeskattade reserver i årsredovisningen. Innebörden av detta är att tillgångarnas värde 

minskas i förtid tillfälligt vid deklarationen och därmed också den beskattningsbara 

inkomsten.32 Tillgångarna indelas i bokföringsmässigt värde samt skattemässigt värde. Det 

bokföringsmässiga resultatet anges i ett företags resultaträkning vid räkenskapsårets slut 

enligt 3 kap. 2 § ÅRL. Lagrummet anger att ett sammandrag av ett företags samtliga intäkter 

och kostnader ska redovisas som hänförs till aktuellt räkenskapsår. Det som avgör när en 

kostnad inkluderas i bokföringen är när det anses att kostnaden har påverkat den inkomst som 

ett företag har haft.33 Det vill säga om ett företag till exempel betalar för råvaror som de ska 

använda i produktionen tar de vid räkenskapsårets slut upp intäkten som de sålda produkterna 

genererat i resultaträkningen. Endast den kostnad som inköpet av de råvaror som sätts i 

relation till den produkt som faktiskt är såld inkluderas som kostnad för aktuellt räkenskapsår. 

Resterande del av utgifterna för råvaror blir lagertillgångar.  

 

Koppling mellan redovisning och beskattning återfinns när det gäller till exempel 

avskrivningar av inventarier och avsättning till periodiseringsfond.34 Skattelagstiftningen har 

uppställda krav om att avdragen ska vara gjord i räkenskaperna för att avdrag ska medges vid 

taxeringen.35 Det bokföringsmässiga värdet anges i 4 kap. 4 § ÅRL och innefattar hur 

avskrivningar ska behandlas i årsredovisningen. När det gäller skattemässiga avskrivningar 

                                                 
30 Rabe och Melbi, Det svenska skattesystemet s. 325 
31 Ibid. s. 325 
32 När redovisningen i räkenskaperna är förenlig med god redovisningssed ska denna läggas till grund för 

beskattningen enligt 14 kap. 4 § IL. 
33 Nilsson m.fl. Företagsvärdering med fundamental analys s 120 
34 SOU 2003:71, s. 81 
35 Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning, Skatteverket (Stockholm: Fritzes offentliga 

publikationer 2008)  utgåva 5, s. 397 
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kan tillämpning av 18 kap. 17 § IL ske. I lagrummet anges att räkenskapsenliga avskrivningar 

får dras av till ett så högt belopp att det skattemässiga värdet inte överstiger 

anskaffningsvärdet av inventarierna minskat med en beräkning av årlig avskrivning av 20 

procent. Vidare avses det med skattemässigt värde på inventarier att anskaffningsvärdet 

minskas med de värdeminskningsavdrag som är genomförd samt liknande avdrag enligt 2 

kap. 33 § IL.  

 

Enligt IL finns särskilda bestämmelser gällande periodiseringsfonder och i utredning påpekas 

det att det med avseende på ÅRL inte utgörs av någon kostnad.36 Denna disposition är i likhet 

med överavskrivningen avdragsgill i deklarationen på samma sätt som när en privatperson gör 

avdrag för resor till och från arbetet. Skillnaden för företagen är att de är tvungen att inkludera 

detta i sin bokföring. Obeskattade reserver ska enligt bokföringsmässig lagstiftning placeras 

som en post i balansräkningen och avskrivningar över plan inkluderas i resultaträkningens 

”Resultat före skatt”.37  

 

Gällande överavskrivningar skulle jag vilja jämföra dessa med avsättning för garantiutgifter. 

Uppskjutna skatteskulder som överavskrivningen innehåller kan betraktas som avsättningar 

eftersom den tidpunkt som återbetalning ska ske är osäker.38 Avsättningen för garantiutgifter 

är inte en faktisk kostnad i företagsekonomisk mening förrän ett garantiåtagande måste 

infrias. En överavskrivning kan även den i framtiden att utgöra en kostnad i 

företagsekonomisk mening när överavskrivningen minskas för att belasta resultatet som en 

avskrivning enligt plan, som blir fallet när avskrivningsperioden fortskrider.39 

 

Avslutningsvis kan överavskrivningarna relateras till när BFL och ABL blev påverkade av 

den anglosaxiska metoden och begrepp som aktiv samt passiv introducerades.40 Denna 

förändring innebar att balansräkningens tillgångssida visade ett värde som betraktas som 

rättvisande och därtill aktiv. Den passiva redovisade skillnaden mellan detta värde och 

bokförda värdet som en obeskattad reserv.41 Detta resulterar i att de obeskattade reserverna 

betraktas som passiva poster i balansräkningen. 

                                                 
36 SOU 2003:71, Bilaga 6, s. 376 
37 Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning s. 397 
38 Smith Dag, Redovisningens språk (Lund: Studentlitteratur 2006) uppl. 3 s. 220 
39 Ibid. s. 220 
40 Ibid. s. 73 
41 Ibid. s. 73 
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4 Rättsfall 
I detta avsnitt beskrivs först det huvudsakliga målet som inkluderar den i årsredovisningen 

inkluderade posten överavskrivning. Därefter följer en redogörelse av de avgöranden som det 

diskuterats kring i det huvudsakliga målet. 

 

4.1 RÅ 2005 ref. 57 
AvrL har under behandlats i ett antal domar som sedermera erhållit prejudikatvärde och RÅ 

2005 ref. 57 behandlar överavskrivningar. Överavskrivningar är enligt IL tillåtet för att jämna 

ut resultat över tid men som inte minskar det redovisningsmässiga resultatet. 

Överavskrivningarna har inte tidigare behandlats i RegR och inte heller senare har en dom 

med detta innehåll erhållit detta prejudikatvärde i form av referat.  

 

I målet anförde Företaget följande gällande beräkningen av spärrbeloppet. Enligt 7 § AvrL 

ska de utländska inkomsterna beaktas efter avdrag för kostnader. Direkta och indirekta 

kostnader som anses hänförliga till dessa intäkter ska inkluderas i beräkningen. Företaget 

anser att bokslutsdispositioner inte ska reducera den utländska inkomsten vid beräkning av 

spärrbeloppet. De avskrivningar som sker utöver plan och som anses vara företagsekonomiskt 

motiverade utgör överavskrivningar på tillgångar. Avskrivning enligt plan som enligt ÅRL är 

en tvingande åtgärd ser Företaget som kostnad i ekonomisk mening.42  

 

Däremot anser de inte att överavskrivningar är att betrakta som kostnader i ekonomisk mening 

utan ska anses som en bokföringspost. Överavskrivning är bara möjligt enligt 

skattelagstiftning och ska således endast betraktas som en fiktiv kostnad enligt Företaget. 

Vidare anser de att kostnaden inte är att anse som en utgift för att förvärva vare sig utländska 

eller inhemska inkomster i enlighet med 16 kap. 1 § IL. Därtill anför Företaget att doktrinen 

definierar bokslutsdispositioner som civil- och skatterättsliga reserveringar som företag kan 

göra för att minska redovisad vinst i resultaträkningen.43 Vilka då anges som obeskattade 

reserver i balansräkningen och som när de upplöses ska beskattas. Dessutom hänvisar de till 

vad som anförs i annan litteratur att bokslutsdispositioner är åtgärder som avser ett syfte att 

påverka vinsten i företaget.44   

                                                 
42 Skillnaden mellan ”planenliga” avskrivningar och ”överavskrivningar” är i monetära termer det belopp som 

motsvarar minskningen av tillgångens värde vid beräkning av skattemässigt resultat. 
43 Holmström, Nancy, Redovisa rätt: uppslagsbok med rekommendationer och anvisningar för 

bokföring/bokslut/deklaration. (Stockholm: Bonnier Utbildning AB 2004). s. 103 
44 Rabe och Melbi, Det svenska skattesystemet s. 325 
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Därav följer att de inte utgör en naturlig del av företagens verksamhet som därtill är ett 

frivilligt åtagande från företagens sida. Den slutledning som ges i denna litteratur påvisar 

enligt Företaget att kostnaderna inte är att anse som en kostnad i relation till beräkningen av 

spärrbeloppet. Med det menar Företaget att det inte är någon reell likviditetsbelastning för 

företaget samt att överavskrivningarna helt grundar sig på skatterättsliga regler. Vidare har de 

angett ett flertal rättsfall som de anser stärker det som anförs vilka bland annat behandlar 

avsättningar till periodiseringsfond samt koncernbidrag.  

 

SRN har i sitt förhandsbesked anfört följande. Varumärken behandlas som inventarier vid 

inkomstskatteberäkningen och källskatt löper på de intäkter som mottagits från de utländska 

bolagen för utnyttjande av dessa varumärken. SRN uppfattar frågeställningen som att 

Företaget vill veta hur den del av värdeminskningsavdragen som inkluderats i deklarationen 

ska behandlas vid beräkning av spärrbeloppet. Nämnden har gjort följande bedömning. Enligt 

16 kap. 1 § IL ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad. 

Vidare framgår det av 18 kap. 3 § IL att utgifter som är hänförliga till att anskaffa inventarier 

dras av som en kostnad genom årliga värdeminskningsavdrag.45 Vid denna beräkning görs 

ingen uppdelning mellan vad som är företagsmotiverad avskrivning eller överavskrivning. 

När det gäller beräkning av spärrbeloppet enligt AvrL skall det fastställas hur stor del av den 

svenska skatten hänförs till utländsk inkomst. Den svenska skatten ska sättas ner, i enlighet 

med 7 § AvrL, till så stor del av de svenska inkomsterna som de utländska 

förvärvsinkomsterna utgör av de totala inkomsterna menar SRN.  

 

Kostnad i näringsverksamhet anser SRN har samma innebörd som i SIL 24-28 §§ eftersom 

avräkningen som sådan, innan AvrL infördes, ingick i denna lag. Kostnad för värdeminskning 

anser SRN ska ingå i den värdeminskning som är för handen enligt de anvisningar som finns i 

nämnda lagrum i SIL. Överavskrivningarnas roll är att minska den skatt som belöper på 

uträknad vinst och enligt det synsätt som SRN har ska även dessa inkluderas i beräkningen av 

spärrbeloppet.  

 

RegR menar i sitt avgörande istället att det av 7 § 1 st framgår att med utländska inkomster 

avses intäkterna efter avdrag för kostnader. Därtill menar RegR att det i tidigare 

avgörandenhar konstaterats vilka en del av dessa kostnader är.46   

                                                 
45 Planenliga avskrivningar. 
46 RÅ 2001 ref. 43, RÅ 2004 ref. 132 I och II samt RÅ 2002 not. 207 



14 

 

Vidare anför de att det enligt 18 kap. 3 § 1 st IL skall dras av årliga värdeminskningsavdrag 

för att anskaffa inventarier i form av utgifter. Under förutsättning att Företaget haft ordnad 

bokföring och att avdraget motsvarar avskrivningen i bokslutet enligt 18 kap. 14 § IL. Dessa 

avdrag ska utgå ifrån bestämmelser i ÅRL 4 kap. 4 § om räkenskapsenliga avskrivningar eller 

restvärdesavskrivning.  

 

Vidare anges att den skattemässigt tillåtna avskrivningen kan överstiga den räkenskapsenliga 

avskrivningen och ska behandlas som en obeskattad reserv.47 Dessutom ska en upplysning om 

överavskrivningen samt dess storlek lämnas i resultaträkningen som en bokslutsdisposition. 

Därtill ska posten ”obeskattad reserv” inkluderas i balansräkningen enligt 5 kap. 3 § 3 st ÅRL. 

Avdrag för kostnader för inventarier kan beaktas annorlunda vid spärrbeloppets beräkning än 

vad som är fallet för den inkomstberäkning som genomförs enligt IL menar RegR. Vilket 

gäller så länge det är fråga om utgifter som anses som avdragsgilla kostnader också enligt IL. 

Med det menar RegR att det, i likhet med vad som gäller i fråga om koncernbidrag och 

avsättning till periodiseringsfond, inte kan ses som kostnad för intäkternas bibehållande eller 

förvärvande i enlighet med 16 kap. 1 § IL att realisera ett avdrag som är betingat av IL. Därför 

anser RegR att den del av gjorda värdeminskningsavdrag som överavskrivningarna utgör inte 

ska reducera den utländska inkomsten i bråktalets täljare enligt 7 § AvrL. 

4.2 Referensfall 

4.2.1 RÅ 2001 ref. 43 
I RÅ 2001 ref. 43 som RegR har hänvisat till behandlas hur kostnader ska påverka den totala 

inkomsten i nämnaren vid beräkning av spärrbeloppet. En utländsk inkomsts skatt skulle 

beaktas trots att Boliden Mineral (BM AB) totalt sett varit förlustbringande. Det vill säga 

nämnaren i spärrbeloppsberäkningen uppfattades som 0 kr. En av förutsättningarna för 

avräkning är som tidigare angetts att inkomsten ska ha varit föremål för dubbelbeskattning. 

Enligt BM AB hade utländsk skatt utgått i form av bland annat avkastningsskatt på 

pensionsmedel varför överklagan av förhandsbesked från SRN lämnades in till RegR.  

 

Vid en situation när resultatet blir noll eller att det uppkommer ett underskott i verksamhet har 

den utländska inkomsten inte haft någon påverkande effekt på den debiterade svenska skatten 

enligt RegR.48 I detta fall anförs att såväl den utländska inkomsten i täljaren som den totala 

                                                 
47 Överavskrivning. 
48 Där den utländska inkomsten ingår vid taxeringen i Sverige. 
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inkomsten i nämnaren blir noll. På samma sätt påverkas spärrbeloppet som således även blir 

noll. I RÅ 2001 ref. 43 redovisade BM AB underskott av näringsverksamhet varpå det inte 

påfördes någon statlig inkomstskatt. Dock hade BM AB belastats med statlig fastighetsskatt, 

skogsvårdsavgift samt avkastningsskatt på pensionsmedel. BM AB hade under året haft 

inkomst från Spanien på vilket spansk källskatt hade betalats. Intäkten redovisades som 

skattepliktig intäkt utan att göra avdrag för omkostnadsavdrag enligt bestämmelserna i 16 kap 

18 § IL. Inte heller avräkning för den i Spanien erlagda skatten yrkades. När det gäller detta 

uttalade RegR att en beräkning ska göras av hur stor del av den sammanräknade 

förvärvsinkomsten som den utländska förvärvsinkomsten utgör enligt bestämmelserna i 7 § 

AvrL. Vidare uttalade de att det ter sig orimligt att säga att ett belopp som är större än ett 

annat belopp kan utgöra en del av det mindre beloppet. Detta leder till att det förutsätts att 

lydelsen i 7 § AvrL beskriver att den utländska inkomsten är lägre än de sammanräknade 

förvärvsinkomsten eller åtminstone inte överstiger den. Det anförs vidare att om den 

utländska inkomsten vore större skulle kvoten överstiga 1 och vilket skulle innebära att 

spärrbeloppet skulle överstiga den svenska skatten. Detta anses dock sakna betydelse eftersom 

avräkning inte kan avse mer än den faktiska utländska skatten.  

 

I avgörandet anges det vidare att så länge den sammanräknade förvärvsinkomsten är högre än 

noll kan en beräkning av inkomsternas förhållanden mellan varandra beräknas. Därför menar 

RegR att det inte föreligger något hinder för att avräkning skulle kunna medges. Däremot vill 

RegR framhålla att vid det fall när det inte finns någon sammanräknad förvärvsinkomst inte 

längre är möjligt att på ett meningsfullt sätt beräkna hur den utländska förvärvsinkomsten 

förhåller sig till den sammanlagda förvärvsinkomsten. Det vill säga ett belopp kan inte utgöra 

en viss del av ingenting menar RegR. Även detta resultat sammanfaller med det som 

uppkommer om den utländska inkomsten minskas med underskottet av verksamhet i Sverige. 

RegR har med hänsyn till vad som här anförts att förutsättningar för rätt till avräkning av den 

utländska skatten saknas för BM AB.   

4.2.2 RÅ 2002 not. 207 
I RÅ 2002 not 207 har en kombination av omkostnadsavdrag samt avräkning behandlats. Här 

har Chematur Engineering AB (CE AB) inledningsvis begärt förhandsbesked gällande om 

avräkning kan ske vid samma taxering som omkostnadsavdrag för utländsk skatt medgetts. Ett 

förhandsbesked som blivit överklagat har fastställts av RegR. Med samma motivering som 

SRN. Frågan gällde om avräkning kan medges för en del av den utländska skatten och avdrag 
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för en annan del av den utländska skatten. Enligt god redovisningssed ska den utländska 

skatten bokföras som en kostnad.49 Någon valrätt för en skattskyldig att göra avdrag helt eller 

delvis eller helt avstå från avdrag anses inte föreligga50. Här har SRN anvisat till en 

jämförelse med 24 § KL och funnit att avdraget ska göras först och beräkningen av 

spärrbeloppet därefter. Samtidigt har SRN anfört hur sambandet mellan avdrag för och 

avräkning av utländsk skatt regleras i 9 § AvrL. När beräkning av omkostnadsavdrag för 

aktuellt bolag ska göras omfattas den därför av hela den utländska skatten utan att avräkning 

gjorts. Det vill säga nämnden har funnit att ett belopp som motsvarar den del av avdraget som 

avser avräkningsbar utländsk skatt ska återläggas, och i detta fall innebär det hela avdraget.  

 

Det som RegR konstaterade var att avdrag och avräkning som grundas på samma utländska 

skatt inte kan sammanföras på det sätt som CE AB yrkat. Istället anses det att avdrag ska ske 

för hela den utländska skatten och att hela detta avdrags skatteffekt ska återföras vid 

beräkningen av spärrbeloppet enligt 9 § AvrL. Enligt RegR kan fyra exempel påvisas för hur 

stor del av den svenska skatten som ska dras av som omkostnad respektive räknas av vilka är 

som följer.  

1. All utländsk skatt dras av som omkostnad och ingen sådan skatt avräknas  

2. All utländsk skatt avräknas och ingen sådan skatt dras av som omkostnad 

3. Viss del dras av som omkostnad och viss del avräknas 

4. All utländsk skatt dras av som omkostnad och viss del avräknas 

 

Dessa olika kombinationsmöjligheter resulterar i olika stora möjligheter att göra avsättning till 

periodiseringsfond. RegR anser att den fjärde metoden bör tillämpas vilket innebär att vid 

tillämpningen av 9 § AvrL minskas därför spärrbeloppet med det skattemässiga värdet av 

endast den del av omkostnadsavdraget som motsvarar spärrbeloppet, före tillämpningen av 

detta lagrum. När det gäller periodiseringsfondernas påverkande effekt av 

spärrbeloppsberäkningen har SRN anfört, och som RegR senare fastställde, att 

avräkningsrätten kommer påverka rätten till avsättning av periodiseringsfond och inte påverka 

den utländska inkomsten. Däremot har SRN även anfört att beräkningen av spärrbeloppet inte 

påverkas av avsättningen till periodiseringsfond då korresponderande ändringar görs. Varpå 

samma avräkningsbara belopp beräknas fram. 

                                                 
49 Eftersom utländsk skatt enligt 16:19 § IL ska dras av som kostnad och att det i RR 9 p. 65 anges att periodens 

skattekostnad eller skatteintäkt, hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader, ska redovisas i 
resultaträkningen.  

50 BFNAR 2001:1 
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4.2.3 RÅ 2004 ref. 132 
I RÅ 2004 ref. 132 I anför företrädare för ASSA ABLOY (AA AB) att det koncernbidrag som 

de lämnat borde inte påverka täljaren vid beräkning av spärrbeloppet enligt AvrL. 

Grundläggande anförandet är att koncernbidrag inte ses som en kostnad i bokföringsmässig 

mening. Anledningen till denna bedömning är att inget vederlag erhålls i utbyte mot bidraget 

för utförda prestationer. Dessutom anges att om koncernbidraget ska påverka beräkningen av 

spärrbeloppet medför det att dubbelbeskattning skulle följa. Vilket enligt AA AB då skulle stå 

i strid med de skatteavtal som ingåtts med de länder som är aktuella för företaget.  

 

I förekommande fall ska de utländska inkomsterna som ska beaktas ha minskats med 

avdragsgilla kostnader enligt svenska regler.51 RegR uttalade i målet att detta innebär att inte 

bara de kostnader som direkt avser utländska verksamheten ska beaktas. RegR menar att även 

kostnader som är gemensam för verksamheterna i olika länder ska beaktas. Därför blir det i 

samband med avräkning av utländsk skatt av intresse att utreda om en kostnad efter uträknat 

resultat helt eller delvis kan hänföras till en utländsk inkomst menar RegR. Exempelvis kan 

nämnas kostnad såsom koncernbidrag, vilket enligt skattelagstiftningen är avdragsgillt. Av 

förhandsbeskedet som RegR fastställt framgår att koncernbidrag inte ska ses som en kostnad 

vid fastställandet av de utländska inkomsterna. Däremot ska det påverka de sammanlagda 

inkomsterna i nämnaren vid beräkningen.  

 

SRN har anfört att även allmänna kostnader ska påverka beräkningen. Regleringar i 35 kap 

IL, som behandlar koncernbidrag, anger att lämnade koncernbidrag dras av hos givaren. Trots 

det utgörs det inte av någon kostnad för intäkternas förvärvande utan är en koncernmässig 

skattemässig utjämningsåtgärd.52 Därför anser SRN att koncernbidraget inte ska påverka 

beräkningen av de utländska inkomsterna. När det gäller nämnaren och den sammanlagda 

inkomsten anser SRN att med innebörden av detta belopp förstås den beskattningsbara 

inkomsten.53 Vidare menar SRN att en minskning av den sammanlagda inkomsten med 

mindre belopp än lämnat koncernbidrag i princip skulle medföra att avräkning för hela den 

utländska skatten skulle omöjliggöras eller försvåras. RegR fastställde förhandsbeskedet från 

SRN.  

                                                 
51 Handledning för internationell beskattning, s 428 
52 I likhet med bokslutsdispositioner i allmänhet som till exempel avdrag för överavskrivningar. 
53 För företag utgörs beskattningsunderlaget vanligtvis av den erhållna ersättningen exklusive moms, det vill 

säga i princip samma som nettoomsättning, medan beskattningsbara inkomsten är underlaget minus kostnader. 
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5 Nytt lagförslag 
Avsnittet rör det nya lagförslag som träder i kraft den 1 januari 2009 och som i dess nya 

lydelse har en ny paragraf för spärrbeloppets beräkning. En klarare definition om vad som 

anses utgöra en kostnad vid beräkningen införs och den påverkande effekten på spärrbeloppet 

behandlas i detta avsnitt. 

 

5.1 Proposition 2008/09:63 
Efter domen som behandlas avkunnats har detta förarbete publicerats. Då detta förarbete i hög 

grad kan sättas i relation till överavskrivningarnas roll vid beräkningen av spärrbeloppet 

inkluderas det i uppsatsen. Avsikten är att klargöra vilka förhållanden som kommer att gälla 

när detta lagförslag träder i kraft 1 januari 2009 och att förändringen således implementeras i 

AvrL.  

 

Summan av den svenska inkomstskatt som anses hänförlig till de inkomster som utländsk 

skatt utgått på utgör enligt 6 § AvrL spärrbeloppet. Det vill säga beräkning av den svenska 

skatten som anses belöpa på den utländska inkomsten utgörs av ett bråktal. Hur beräkningen 

av detta belopp ska genomföras anges i 7 § AvrL där det första stycket anger att med 

utländska inkomster avses intäkter efter avdrag för kostnader. Ingen närmare förklaring av 

vilka kostnader som ska beaktas när den utländska inkomsten storlek ska bestämmas eller hur 

dessa kostnader ska beräknas har angetts i tidigare förarbeten.54   

 

RegR har funnit att vissa avdragsgilla poster enligt IL inte ska anses utgöra kostnader i den 

mening som är avsett i AvrL.55 Eftersom kostnaderna är klassificerad som skattemässiga 

innebär det att dessa inte ska påverka de utländska inkomsterna vid beräkningen av 

spärrbeloppet.56 Kostnader som behandlats av RegR är dels de avgöranden som presenterats i 

denna uppsats samt med tillägg för det mål som behandlar lämnad utdelning enligt 39 kap. 14 

§ 1 st IL.57  Det gemensamma för dessa avgöranden är att de kostnader som behandlats inte 

utgör en kostnad i bokföringsmässig mening utan endast i skatterättslig mening som en 

avdragsgill post. 

 

                                                 
54 Prop. 2008/09:63 s. 29 
55 Ibid s. 29 
56 Avdrag efter att det bokföringsmässiga resultatet är fastställt.  
57 RÅ 2004 ref. 132 II 
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7 § AvrL anger att det är sammanlagda inkomsten före allmänna avdrag som avses vid 

beräkningen. Därtill ska enligt 2a § AvrL termer och uttryck som används i AvrL omfattas av 

samma innebörd som i IL. En följdeffekt av detta anses det att i den sammanlagda inkomsten 

inkluderas även de kostnadsavdrag som gjorts på den utländska inkomsten.58 Effekten blir då 

att spärrbeloppet inte påverkas av dessa kostnader.59 Med det menas att den procentuella 

effekten på den svenska skatten blir densamma eftersom de utländska kostnaderna tar ut 

varandra i bråktalet. I propositionen hänvisas till tidigare förarbeten i relation till kostnad.60 I 

SOU 1962:59 anges det att samtliga omkostnader och andra avdragsgilla poster ska dras ifrån 

den utländska inkomsten. Avgörande för vad som inkluderas anses bero på vad som enligt 

svenska skatteregler är avdragsgillt.61   

 

Skälen för regeringens förslag är att det av ovanstående följer att det i princip är de utländska 

inkomsterna efter avdrag för kostnader som finns med i såväl nämnare som täljare vid 

beräkningen av spärrbeloppet62. Vidare har regeringen anfört att en rimlig del av de 

koncerngemensamma kostnadernaska proportioneras på lämpligt sätt.63 Den praxis som 

behandlats anser regeringen innebära att vissa avdragsgilla kostnader enligt IL ska reducera 

den sammanlagda inkomsten i nämnaren men inte den utländska inkomsten i täljaren. 

Effekten anses inte vara sakligt motiverat då spärrbeloppet kan komma att bli något större. 

Eftersom den sammanlagda inkomsten reduceras med i princip alla kostnader som relateras 

till utländska inkomsten.64 Med det menas att nuvarande praxis anger att svensk skatt kommer 

att tas i anspråk, i vissa fall vid avräkning av utländsk skatt, till större del än vad som 

motsvarar den svenska skatt som hänför sig till den utländska inkomsten.  

 

Summan av utländsk förvärvsinkomst i täljaren består av utländsk förvärvsinkomst minus 

kostnader. Nämnaren i sin tur består av den summan adderad med den svenska 

förvärvsinkomsten före allmänna avdrag. Vilket kan illustreras med text i 

spärrbeloppsberäkningens ekvation på följande sätt: 

 

skattSvensk 
avdrag allmänna föreinkomst Svensk   kostnader -inkomstUtländsk 

kostnader -inkomstUtländsk 
×

+
 

                                                 
58 Prop. 2008/09:63 s. 29 
59 Ibid. s. 29 
60 SOU 1962:59, s. 148 
61 Prop. 2008/09:63, s. 40 
62 Ibid. s. 40 
63 Ibid. s. 40 
64 Ibid. s. 40 
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Ovanstående klargör därmed vad som avses med det nya lagförslaget. Nämligen att 

spärrbeloppet är i sin nuvarande utformning inte beroende av vilka utländska kostnader som 

inkluderas. Det vill säga om dessa kostnader tas bort i både täljaren och nämnaren blir den 

procentuella beräkningen detsamma som om de är inkluderad i båda leden. Det innebär också 

att inte likvärdig påverkan har skett på respektive inkomst.  

 

Regeringens förslag när det gäller vad som ska inkluderas i spärrbeloppets beräkning 

innefattar att samtliga kostnadsposter ska inkluderas i beräkningen.65 Avsikten med detta är 

enligt regeringen att uppnå ett så materiellt korrekt resultat som möjligt vid beräkningen av 

spärrbeloppet. Därför menar regeringen att i princip alla avdragsgilla kostnadsposter som inte 

direkt kan hänföras till de utländska inkomsterna bör proportioneras på lämpligt sätt mellan de 

svenska och utländska inkomsterna.66 I relation till överavskrivningar föreslås därför att dessa 

även ska påverka den utländska inkomstens storlek när spärrbeloppet ska härledas.67 Detta 

innebär att om värdeminskningsavdrag gjorts av ett företag på inventarier som hänförs till 

verksamhet som anses ha fast driftställe i utländsk stat, ska detta påverka avräkningen av 

utländsk skatt när ett företag yrkar det.68 Med detta menas att värdeminskningsavdraget till sin 

helhet, inklusive eventuell överavskrivning, anses utgöra en sådan kostnadspost som ska 

reducera de utländska inkomsterna vid beräkning av spärrbeloppet.69  

 

Det har även inkluderats definition av vad som ska avse kostnad i relation till AvrL där 

föreslagen ändring ska finnas i 11 § AvrL i dess nya lydelse.70 Det som regeringen anfört som 

skäl för ändring att samtliga enligt Sveriges skatteregler avdragsgilla poster ska inkluderas i 

beräkningen. Exklusive den utländska skatten som kan dras av som ett omkostnadsbelopp. 

Efter avdrag från den utländska inkomsten ska det beräknas hur stor del av den svenska 

skatten som kan anses hänförlig till denna nettoinkomst från utländsk stat.71 Detta lagförslag 

har antagits och kommer att träda i kraft 1 januari 2009. 

 

                                                 
65 Prop. 2008/09:63, s. 42 
66 Ibid. s. 84 
67 Ibid. s. 42 
68 Värdeminskningsavdrag är detsamma som ”planenliga” avskrivningar som är tvingande samt de 

överavskrivningar som även minskar värdet på en tillgång i balansräkningen tillfälligt. Med fast driftställe 
avses ”en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken affärsverksamheten helt eller delvis bedrivs”. 

69 Prop. 2008/09:63 s. 42 
70 7 § AvrL i dess tidigare lydelse. 
71 SOU 1962:59, s 143.  
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6 Analys 
I följande avsnitt analyseras frågeställningarna som framförts i det första avsnittet utifrån de 

övriga delarnas framställning. För att tydliggöra resultatet har exempel angetts med 

utgångspunkt i spärrbeloppets beräkning i anslutning till övrigt resultat.  

  

Hur bedöms koncerngemensamma kostnader i relation till spärrbeloppets beräkning 

enligt AvrL? 

Den koncerngemensamma kostnaden överavskrivningar har vid bedömningen av kostnader 

enligt 7 § AvrL ställts utanför beräkningen. Utgångspunkten är således istället ifrån det 

bokföringsmässiga resultatet vid beräkningen av spärrbeloppet. Vid fastställandet av den 

svenska skatten är utgångspunkten istället det skattemässiga resultatet. Beloppet som är 

aktuellt och hur detta skulle kunna påverka beräkningen förklaras närmare av nedanstående 

beräkning med fiktiva belopp.  

 

Utländska kostnader    25 000 kr 

Utländska inkomster  100 000 kr 

Svenska inkomster    80 000 kr 

Överavskrivningar    25 000 kr 

Svensk skatt på 155 000 kr    43 400 kr 

Svensk skatt på 130 000 kr    36 400 kr 

 

avräkning ikr  000 21 400 43 
8000025000-100000

25000100000
=×

+

−       eller 

avräkning ikr  038 25 400 43 
25000-000 80000 25-000 100

25000100000
=×

+

−  

 

I exemplet har endast den svenska inkomsten minskats av överavskrivningarna. Vilket är 

tänkt att illustrera överavskrivningarnas påverkan som de utländska kostnaderna idag har på 

utländska inkomsten i nämnaren som ska sammanräknas med den svenska inkomsten. Vilket 

innebär att spärrbeloppet skulle i det övre fallet göra att 28 procent av avräkningen skulle 

hänföras till den utländska inkomsten mot 33 procent om överavskrivningarna inkluderas. 

Den svenska skatt som blir reducerad till följd av överavskrivningarna i exemplet ovan blir 

7 000 kr. Vid det fall när denna minskning, som är kopplad till skattelagstiftningen, även 

skulle minska skatten på det sätt som beskrevs i relation till periodiseringsfonderna skulle 

avräkningen baseras på skatten 36 400 kr.  
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Med samma förhållanden i övrigt skulle det innebära att spärrbeloppet skulle uppgå till 

21 000 kr. Vilket är samma som i det fall när utländska kostnaden påverkat nämnaren såväl 

som de svenska överavskrivningarna har påverkat nämnaren.  

 

När det gäller vad som i övrigt kan betecknas som koncerngemensam kostnad är när ett bolag 

går med underskott i Sverige och överskott i det utländska bolaget. Huvudinnehållet RÅ 2001 

ref. 43 är hur det underskott som uppstått ska påverka de utländska inkomsterna när den 

svenska inkomsten är negativ. Det som anförts är att i vissa avseenden kommer svenska 

kostnader (underskottet) skenbart påverka den utländska inkomsten. Vilket blir fallet när det 

föreligger ett överskott i utländska bolag och ett underskott i Sverige. Detta gör att beloppet i 

nämnaren påverkas på följande sätt: Utländsk inkomst – Svensk inkomst. Den svenska 

inkomsten blir således som en kostnad vilket påverkar den utländska inkomsten vid beräkning 

av sammanräknad förvärvsinkomst i nämnaren. BM AB i målet ansåg att det endast var 

sådana kostnader som var hänförlig till inkomsten som beräkningen skulle göras på skulle 

inkluderas. Om den svenska inkomsten inte skulle minska den utländska inkomsten som en 

kostnad skulle det innebära att faktiska kostnader i verksamheten som helhet således skulle 

utebli vid beräkningen av spärrbeloppet.72 Om den svenska inkomsten exkluderades vid 

beräkningen skulle den utländska inkomsten bli det enda återstående i beräkningen både i 

nämnaren och i täljaren varpå dessa skulle sammanfalla. Därefter skulle hela den utländska 

skatten kunna avräknas. Även detta skulle innebära att faktiska kostnader skulle utelämnas.73 

 

Enligt 7 § AvrL stipuleras att så mycket av den svenska skatten som hänförs till de utländska 

inkomsterna ska sättas ned. Vid bedömning av koncernbidrag är utgångspunkten 

förutsättningarna i 35 kap. IL. Koncernbidrag har bedömts att i sig inte utgöra någon kostnad 

för intäkternas förvärvande utan ingår i de mellanhavanden som möjliggör skattemässig 

resultatutjämning inom en koncern i likhet med bokslutsdispositioner. Detta bör därför inte 

anses som en kostnad vid beräkning av de utländska inkomsterna. När det däremot gäller den 

skattskyldiges totala inkomst är bedömningen att det med denna inkomst förstås att den 

beskattningsbara inkomsten innefattar intäkter efter lämnade koncernbidrag. Det vill säga 

nämnaren i beräkningen av spärrbeloppet minskas med det lämnade koncernbidraget. Det 

innebär att denna koncerngemensamma kostnad påverkar spärrbeloppets nämnare vid 

beräkningen.  

                                                 
72 Inklusive faktiska kostnader som enlig 16 kap. 1 § IL ska dras av 
73 Kostnader i företagsekonomisk mening, det vill säga inte skatterättslig mening. 
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Utgångspunkten för täljaren är detsamma som bokföringsmässigt resultat och nämnaren 

påverkas de utländska inkomsterna och de svenska inkomsterna i proportion till hur mycket 

av koncernbidraget som anses vara hänförligt till respektive inkomst.  

Den svenska skatt som beräknats utgår ifrån det beskattningsbara resultatet som inkluderar 

avdrag för koncernbidrag.  Beräkningsmässigt skulle detta kunna beskrivas enligt nedan med 

samma belopp som i ovanstående men att överavskrivningarna istället utgör koncernbidraget.  

 

Avräkning ikr  000 2143400
8000025000100000

25000100000
=×

+−

− eller 

( )
Avräkning ikr  038 2543400

250008000025000100000
25000100000

=×
−+−

−  

 

Ovanstående undre beräkning innebär alltså att av de 25 000 kr som koncernbidraget utgör 

löper ⅓ på den utländska inkomsten och resterande ⅔ på den svenska inkomsten i nämnaren. 

Ingen påverkan sker således på täljaren. Enligt det nya lagförslaget skulle beräkningen av 

täljaren påverkas genom att ⅓ av koncernbidraget också skulle påverka täljaren.   

 

Periodiseringsfonder har inte behandlats lika utförligt på det sätt som ovanstående i anslutning 

till beräkningen av spärrbeloppet. Istället har det inkluderats i en annan frågeställning 

gällande omkostnadsavdrag av utländsk skatt. Där har det påpekats att om den skattskyldige 

vore skyldig att yrka omkostnadsavdrag skulle det få verkningar utöver syftet att minska 

dubbelbeskattningen. Med det menas att beräkningen av avräkningsrätten kommer även få 

verkningar på rätten till avsättning av periodiseringsfond eftersom denna ska beräknas med 

utgångspunkt i näringsverksamhetens inkomst före avsättning. Däremot har avsättning till 

periodiseringsfond inte någon verkan på rätten till avräkning. Det vill säga om avsättning till 

periodiseringsfond görs kommer minskningen av det totala skatteunderlaget i spärrbeloppets 

nämnare innehålla motsvarande effekt på den beräknade skatten. Vidare kommer 

avräkningsbart belopp enligt AvrL att bli samma belopp om avsättning till periodiseringsfond 

inte görs. Detta eftersom den svenska skatten som beräkningen görs på kommer att öka men 

att också den totala inkomst som beräkningen görs på blir påverkad då avsättningens belopp 

återförs till beräkningen. Detta sätter jag i relation till den nya lagens verkan samt den 

beräkning som illustrerats i samband med överavskrivningarna ovan. 
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Är bedömningen av RÅ 2005 ref. 57 förenlig med tidigare avgöranden? 

De likheter som RegR gjort gällande i relation till Företaget och RÅ 2001 ref 43 är i detta fall 

att vilka kostnader som ska tas i beaktande. Dessa ska inte enbart ska utgöras av kostnader 

som direkt avser verksamheten utomlands utan även de kostnader som är gemensam för 

verksamheten. Hur detta förhåller sig till Företagets förutsättningar är för mig något oklart 

eftersom det enligt min mening skulle innebära att kostnader som är gemensamma för 

verksamheterna skulle inkluderas i beräkningarna. I fallet har därtill ingen bedömning av hur 

enskilda kostnadsposter ska bedömas aktualiserats. Istället har betydelsen av det underskott 

som uppstått i bolaget behandlats. Jag kan därför inte hur bedömningen av kostnaderna i 

målet med överavskrivningar kan relateras till detta. Det som skulle kunna vara aktuellt för 

Företaget är att en viss del av överavskrivningarna skulle anses vara hänförliga till utländska 

inkomsterna och att detta skulle reducera täljaren i beräkningen. Då det inte ansetts att det är 

en kostnad överhuvudtaget äger inte heller detta företräde. Företaget har inte heller varit 

förlustbringande och därmed kan jag inte se likheter med de kostnader som är aktuell i det 

målet. Det har inte heller för Företagets del i något avseende uppkommit att det skulle vara 

någon skillnad mellan vilka kostnader som de inte vill göra gällande för beräkningen. I RÅ 

2001 ref. 43 är det främst täljaren som är föremål för behandling. Vilket då istället för 

Företagets beräkning skulle betyda att kostnader som direkt avser verksamheten uppfattar jag 

utgörs endast av utländsk skatt som är avräkningsbar. Det som skulle kunna vara fallet är att 

de gjort ett omkostnadsavdrag enligt 18 kap IL. Inte heller det verkar till synes vara fallet.  

 
I RÅ 2002 not. 207 har det behandlats hur kostnad som ett omkostnadsavdrag skapar ska 

påverka beräkningen av spärrbeloppet. I relation till Företaget skulle den kostnad som anförts 

här likställas med en verklig kostnad. Detta är inte fallet för Företaget med hänvisning till det 

som anförts av Företaget själv. För att relatera till detta ska således avräkningsförfarandet ta 

vid först efter den beskattningsbara inkomsten fastställts.  

 

I relation till Företaget är det likvärdiga förutsättningar som gäller inledningsvis men i 

Företagets fall utesluter bokslutsdispositionerna inte avräkningen på det sätt som var fallet 

här. Detta eftersom den skattemässiga påverkan av omkostnadsavdraget var högre i det fallet 

än vad spärrbeloppet beräknades till medgavs ingen avräkning i detta fall. Företaget har 

hänvisat till detta fall i relation till de periodiseringsfonder som SRN behandlat. RegR har inte 

berört det utan de har tillstyrkt det förhandsbesked som SRN har meddelat.  
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SRN anger att i anslutning till beräkningen kommer avräkningsrätten påverka rätten till 

avsättning till periodiseringsfond. Därmed inte sagt att dessa på något sätt ska påverka 

beräkningen av spärrbeloppet. SRN har tydligt påpekat att det inte spelar någon roll för rätten 

till avräkning om ett företag gör en avsättning till periodiseringsfond eller inte. Det anges 

vidare att grunden till att ingen påverkan sker på avräkningsbart belopp är att 

korresponderande ändringar görs i både beräknad skatt och täljaren. Som jag uppfattar det har 

Företaget yrkat att deras bokslutsdisposition ska påverka endast täljaren. 

 

Beräkningsmässigt anför SRN att i anslutning till beräkningen av relaterat omkostnadsavdrag 

bör det påpekas att reglerna om avräkning för utländska skatter komma att få verkningar 

utöver syftet att reducera den internationella dubbelbeskattningen. Vilket gäller för det fall om 

bolaget vore skyldigt att yrka på omkostnadsavdrag för utländska skatter i relation till ovan 

sagda. Detta innebär i klartext att beräkningen av avräkningsrätten kommer att påverka rätten 

till avsättning till periodiseringsfond men inte det motsatta. Det vill säga att det inte spelar 

någon roll för rätten till avräkning om avsättning till periodiseringsfond görs eller inte. 

Spärrbeloppet blir i båda fallen 590. Första ekvationen är vid det fall när inte något avdrag för 

avsättning till periodiseringsfond gjorts och den andra inkluderar således en avsättning. 

 

avräkning ikr  590 1338 
4780
2108

=×  eller  avräkning ikr  590 1170 
4178
2108

=×  

 

I RÅ 2004 ref. 132 I har AA AB begärt förhandsbesked gällande hur koncernbidrag ska 

påverka beräkningen av spärrbeloppet. Det SRN fann var att koncernbidraget skulle påverka 

beräkningen av den sammanlagda inkomsten i nämnaren. Vilket även fastställdes av RegR. 

Koncernbidraget är en värdeöverföring som till skillnad från övriga bokslutsdispositioner 

utgör en faktisk kostnad enligt bokföringsmässiga terminologin. Transaktionen innebär att 

likvida medel är överförda till ett annat bolag, om än inom en koncern. Eftersom 

koncernbidragen trots detta liknar bokslutsdispositionerna kan det i relation till detta anses att 

överavskrivningarna är koncerngemensamma. Vilket således även innebär att de ska minska 

de totala inkomsterna i nämnaren men inte de utländska intäkterna i täljaren.  Detta är inget 

som Företaget anfört i sitt yrkande. 
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Ligger bedömningen i RÅ 2005 ref. 57 i linje med hur kostnader i allmänhet betraktas 

enligt redovisningspraxis? 

Eftersom beskattningen baseras på bokföringsmässiga grunder enligt 14 kap 2 § IL och det 

beskattningsunderlaget för Företaget skulle vara, enligt deras redovisning, 91 866 kr. Vilket 

skulle innebära att deras skatt skulle vara 25 547 kr då skattenivån är 28 procent. Här skulle 

det kunna avslutas och detta inkluderas i spärrbeloppets beräkning. Då företag har samma rätt 

som privatpersoner att göra avdrag i deklarationen så tillkommer förutsättningar bland annat i 

form av överavskrivningar. Vid en jämförelse med privatpersoner som gör avdrag för 

exempelvis resor till och från arbetet finns dock skillnader. För privatpersonen ska avdraget 

ha utgjorts av en kostnad för den skattskyldige för att avdrag ska medges vid taxeringen. 

Överavskrivningarnas roll är att utjämna beskattningen över tid. Därtill ska dessa upplösas om 

företaget går med förlust. Avdrag medges ändå vid den svenska taxeringen, trots att det i 

bokföringsmässiga termer inte utgörs av en kostnad. Detta innebär att avdraget från redovisat 

resultat skapar ett minskat beskattningsunderlag och således minskad skatt.  

 
Så vitt nu är i fråga har RegR bedömt att dessa inte ska påverka beräkningen av spärrbeloppet 

som en kostnad enligt 7 § AvrL och SRN bedömt det motsatta. Enligt förarbetet 2003:71 

anses överavskrivningar inte utgöras av kostnader i företagsekonomisk mening. Vilket 

innebär att RegR i det avseendet har följt vad som enligt redovisningspraxis är att anse som 

kostnad. Däremot har RegR inte angett på vilket sätt deras resultat resonerats fram och på vad 

de har baserat sina uttalanden på. I RÅ 2005 ref. 57 har RegR endast hänvisat till tidigare 

avgöranden. Enligt tidigare genomgång av dessa skulle en mer uttömmande belysning av hur 

dessa kostnader relaterats till aktuellt mål och redovisningspraxis varit fördelaktigt. Jag ser till 

exempel inte hur RÅ 2001 ref. 43 hade något att tillföra i detta fall eftersom jag anser att det 

var faktiska kostnader i företagsekonomisk bemärkelse som behandlades. Dessutom anser jag 

att periodiseringsfonderna i RÅ 2002 not. 207 inte har behandlats som en kostnad på samma 

sätt som överavskrivningarna. Eftersom det inte aktualiserats att beräkningen av 

periodiseringsfonderna inte haft någon effekt på spärrbeloppets storlek.  
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7 Avslutande diskussion 
 

Överavskrivningarna utgör enligt RegR inte en koncerngemensam kostnad vid beräkningen 

av spärrbeloppet. Som jag ser det kommer detta innebära för beräkningen av spärrbeloppet att 

det påverkar den avräkningsbara skatten genom att den procent med vilket avräkning medges 

ökar. Påverkan har därmed inte skett på vare sig täljaren eller nämnaren i beräkningen. 

Däremot ska enligt RÅ 2004 ref. 132 nämnaren påverkas av ett koncernbidrag men inte 

täljaren. Vilket i detta fall innebär att avräkningsbar skatt blir högre.  

 

När det gäller periodiseringsfonder har detta enligt SRN ingen effekt på spärrbeloppets 

storlek. Sammantaget anser jag därför att relaterad rättspraxis är något orelevant eftersom de 

har olika påverkande effekt på beräkningen. Dessutom har de faktorer som påverkar inte 

aktualiserats i sin helhet utan det är endast påverkan på täljarens belopp som anförts. Som en 

komplettering hade jag därför önskat att det i utförligare utsträckning förklarats på vilket sätt 

som dessa bedömningar av koncerngemensamma kostnader är att betrakta som likvärdiga för 

att inkluderas i en motivering till ett avgörande.   

 

Företaget har anfört att tidigare domar visar att överavskrivningarna bör behandlas likvärdigt 

som dessa domar har fastställt.74 Det vill säga att den utländska inkomsten i täljaren inte ska 

påverkas. De skillnader som kan säkerställas gällande periodiseringsfonder samt 

koncernbidrag är huruvida de ska anses utgöra en kostnad i ekonomisk mening eller inte. När 

det gäller periodiseringsfonder har dessa en skattemässig effekt som SRN återförde eller 

exkluderade beroende på om periodiseringsfonderna inkluderades i beräkningen eller inte. Jag 

förutsätter att den effekt som överavskrivningarna har på beräknad skatt även i Företagets fall 

skulle påverka på det sätt som angetts av SRN i relation till RÅ 2002 not. 207. Skatteverket 

har senare bedömt att periodiseringsfonder och koncernbidrag, utifrån RÅ 2001 ref. 43 att 

kostnaderna ska proportioneras på de utländska inkomsterna.  

 

I RÅ 2001 ref. 43 har även beräkningar av spärrbeloppet visat på att periodiseringsfonderna 

inte har någon påverkan på spärrbeloppets storlek. Vilket Företaget har utelämnat genom att 

bara anföra att periodiseringsfonderna inte ska påverka den utländska inkomsten.  

                                                 
74 RÅ 2001 ref 43, RÅ 2004 ref 132 I och II och RÅ 2002 not. 207 
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Detta stämmer förvisso men i fallet har periodiseringsfonderna även haft en korresponderande 

verkan. Vilket gjort att avräkningsbart belopp inte påverkats. Detta innebär att bedömningen 

är förenlig med tidigare avgöranden men att det för den skull inte innebär ett fullständigt 

klargörande enligt min mening.  

 

I RÅ 2004 ref 132 har koncernbidraget påverkat totala inkomsterna. Inledningsvis har 

koncernbidraget inte klassificerats som en kostnad i företagsekonomisk bemärkelse men ändå 

reducerat totala inkomsterna.  I detta fall ser jag inte parallellerna med att det i ena fallet ska 

påverka täljaren och i det andra nämnaren för beräkningen av spärrbeloppet. I RÅ 2005 ref. 

57 har överavskrivningarna inte heller klassificerats som en kostnad i företagsekonomisk 

bemärkelse. Däremot ska dessa inte påverka vare sig de utländska eller totala inkomsterna i 

beräkningen. Det enda som skulle kunna motivera resonemanget är att det i fallet med 

koncernbidrag är fråga om en likvid överföring till skillnad från det senare fallet. 

 

Det sätt som överavskrivningarna minskar den beskattningsbara inkomsten har inte som jag 

ser det motiverat en benämning av kostnaden som företagsekonomisk. Vilket är i likhet med 

det som Företaget anför. Istället kan kostnaden belasta det bokföringsmässiga resultatet ett 

senare år när immateriella tillgångens uppställda förbrukningstid minskar.75 Med 

motiveringen att överavskrivningen betecknas som en passiv del av årsredovisningen. Det vill 

säga året efter målet avgjordes, om alla andra förutsättningar är desamma, kommer 

överavskrivningens storlek att minskas. Istället kommer det att utgöras av en tvingande 

avskrivning enligt plan. Överavskrivningen har då övergått till att vara en kostnad i 

företagsekonomisk bemärkelse.  

 

Om jag istället ser till hur överavskrivningarna skapar en uppskjuten skatt kan detta möjligen 

ses som en kostnad i företagsekonomisk bemärkelse. Med det menar jag att eftersom skatten 

till följd av överavskrivningarna minskar detta år och nästa år kommer en del av dessa 

överavskrivningar utgöras av avskrivningar enligt plan nästa år. Vilket i sig minskar det 

beskattningsbara resultatet som en kostnad till den del som överavskrivningarna förs över till 

posten avskrivning enligt plan. Det vill säga det har utgjorts av en kostnad i skatterättsligt 

hänseende vid två tillfällen.  

 

                                                 
75 Med en avskrivningstid på 20 år minskas tillgångens värde med 1/20 för varje år. 
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Avslutningsvis kan sägas att jag uppfattar avgörandet som RegR har kommit fram till i RÅ 

2005 ref. 57 har utelämnat vissa aspekter i relation till tidigare avgöranden. Vilket skulle 

kunna påverka beräkningen av spärrbeloppet. Dessutom ställer jag mig frågan om den nya 

propositionen skapar en situation där RÅ 2005 ref. 57 kan förlora i prejudikatvärde. Med 

reservation för hur överavskrivningarna kan hänföras till de utländska inkomsterna. Med det 

menar jag att jag uppfattar de aktuella överavskrivningarna som direkt hänförliga till enbart 

Sverige. Det nya lagförslaget innebär utan tvivel anvisningar om att överavskrivningarna ska 

kopplas till avskrivningar av inventarier i utländskt bolag. Vilket för Företagets del inte skulle 

ha någon inverkan på avgörandet om deras överavskrivningar till sin helhet hänförs till 

Sverige.  
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