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NÄRVARANDE REGERINGSRÅD
Sandström, Fernlund, Brickman, Knutsson och Stenman
FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE
Regeringsrättssekreteraren Hammarström
KLAGANDE
Holmen AB, 556001-3301
891 80 Örnsköldsvik
MOTPART
Skatteverket
171 94 Solna
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Sundsvalls dom den 3 november 2005 i mål nr 1019-04
SAKEN
Avräkning av utländsk skatt vid 1995 års taxering
___________________
Målet föredras.
Regeringsrätten beslutar dom.
Regeringsråden Knutsson och Stenman är av skiljaktig mening och anför: Avräkning
ska ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering det år då den intäkt som
beskattats i utländsk stat medtagits vid taxering här (4 § andra stycket
avräkningslagen). Bolagets underskott vid 1994 års taxering uppgick till närmare
600 milj. kr. I underskottet ingick ett avdrag för utländsk skatt med 97 578 900 kr.
Vid 1994 års taxering, då den aktuella utländska inkomsten tagits upp till
beskattning, medgav en spärrbeloppsberäkning inte något utrymme alls för
avräkning (6 och 9 §§). Vid 1995 års taxering uppgick bolagets inkomst av
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näringsverksamhet till 76 603 409 kr efter avdrag för tidigare års underskott. Vid
1995 års taxering var det följaktligen klarlagt att bolaget genom avdraget vid 1994
års taxering delvis kompenserats för den utländska skatten med 28 procent av denna
eller med 27 322 092 kr. Detta belopp ska minska det totala avräkningsbara beloppet
(9 § andra meningen). Kvar att avräkna vid 1995 – 1997 års taxeringar finns således
sammanlagt 70 256 808 kr (11 §).
Bolaget har vid 1995 års taxering inte gjort något avdrag för utländsk skatt. Något
avdrag att återlägga vid beräkningen av spärrbeloppet finns således inte.
Spärrbeloppsberäkningen ger vid handen att bolaget ska medges avräkning med
25 176 561 kr vid 1995 års taxering.
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