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fördelningen av skatteintäkter inom unionen är en väldigt politisk kontroversiell fråga. I
uppsatsen diskuteras även regeln om uttagsbeskattning i förhållande till principer som
skatteneutralitet, kontinuitet och ekonomisk effektivitet.

Abstract

When a Swedish company is being established abroad and assets are being withdrawn
from the country, the company is imposed taxes for the profit that should have occurred if
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taxation is compatible with the European law and especially the freedom of establishment.
In the thesis I discuss whether the Swedish regulation is an obstacle within the common
market and therefore should be prohibited or if the regulation is compatible with the
freedom of establishment. In the thesis I come to the conclusion that the Swedish
regulation is compatible with the European law mainly because the direct taxation has not
yet been harmonized and because the allocation of revenues from taxation within the
European Union is still a very controversial issue. In the thesis I also discuss the Swedish
regulation in proportion to neutrality in taxation, continuity and economic efficiency.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Skatterätten har sedan Sveriges anslutning till den Europeiska unionen 1995 påverkats av

medlemskapet både genom de fördrag som ligger till grund för unionen och de rättsakter som

antagits av EU:s organ. Skatterätten omfattas av den första pelaren rörande samarbetet kring

förverkligandet av den gemensamma marknaden och är av överstatlig natur, d.v.s. Sverige har

genom medlemskapet gjort avkall på sin suveränitet på det området. Den svenska skatterätten

har sedan inträdet främst förändrats genom harmonisering av de indirekta skatterna. Detta har

skett genom antagande av olika direktiv, vilka har implementerats eller införlivats i den

nationella rätten. Den direkta beskattningen har däremot inte varit föremål för någon

omfattande harmonisering genom utfärdande av direktiv, men det betyder inte att det området

av  skatterätten av den anledningen är helt oberörd av medlemskapet i EU och EG-rätten.

EG-rätten består dels av primärrätten, vilken består av de grundläggande fördragen och

allmänna rättsprinciper, dels sekundärrätten, vilken består av rättsakter antagna av unionens

organ. EG-domstolen fastställde tidigt att EG-rätten utgör en egen rättsordning och skall ges

företräde framför nationell rätt. EG-rätten riktar sig till såväl medlemsstaterna som

medlemsstaternas medborgare. Delar av de grundläggande fördragen har tillerkänts s.k. direkt

effekt. Direkt effekt innebär att en enskild medborgare kan åberopa bestämmelserna i

fördragen i en nationell domstol, liksom en nationell bestämmelse, utan att

fördragsbestämmelsernas konkret införlivats i den nationella rätten. Detta medför att om en

svensk bestämmelse rörande t.ex. direkt beskattning är oförenlig med en EG-rättslig regel

skall den EG-rättsliga regeln ges företräde och tillämpas i stället för den svenska regeln. Av

denna anledningen är det av största intresse för den svenska lagstiftaren att utforma de

svenska skattereglerna i enlighet med EG-rätten.

En viktig del av samarbetet och de grundläggande fördragen är den fria rörligheten för varor,

tjänster, kapital och personer. Etableringsrätten är en central del av den fria rörligheten och

innebär en rätt för företag, bildade enligt reglerna i en medlemsstat, att etablera sig i andra

medlemsstater. Företag skall alltså enligt fördraget kunna röra sig fritt på den gemensamma

marknaden. Denna rätt garanteras i fördraget och skall därmed respekteras av

medlemsstaterna.
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I EG-fördraget finns regler som föreskriver att samtliga hinder för den fria rörligheten skall

avskaffas. Nationella skattebestämmelser kan i fördragens mening utgöra hinder på den

gemensamma marknaden. Det är av den anledningen det blir intressant att diskutera svenska

skattereglers förenlighet med EG-rätten, då det redan av fördragen eventuellt kan utläsas en

plikt för medlemsstaterna att eliminera samtliga skatteregler som kan hindra den fria

rörligheten.

Det har slagits fast av EG-domstolen att diskriminerande skatteregler inte är förenliga med de

grundläggande fördragen. Det är dock inte avgjort vilka skattebestämmelser som kan anses

vara begränsande och huruvida dessa anses strida mot fördraget. Det råder osäkerhet idag

angående vilka bestämmelser i svensk skatterätt som eventuellt skulle kunna betraktas som

oförenliga med fördragen och om deras verkan skulle kunna klassificeras som begränsande.

En bestämmelse av intresse i detta sammanhanget är regeln om uttagsbeskattning vid

utflyttning av tillgångar från Sverige vid etablering i en annan medlemsstat.

Vid en etablering i ett annat land inom EU förflyttas ofta tillgångar från svensk

skattejurisdiktion, vilket innebär att inkomsten från dessa inte längre skall beskattas i Sverige.

För att kompensera Sverige för denna förlust utlöses uttagsbeskattning enligt gällande svensk

rätt. Uttagsbeskattning innebär att den eller de tillgångar som tagits ur landet skatterättsligt

behandlas såsom om de avyttrats till ett värde motsvarande marknadsvärdet. Detta får som

konsekvens att övervärdet, d.v.s. skillnaden mellan marknadsvärdet och det skattemässiga

värdet på tillgången, beskattas, trots att någon realisation av vinsten i realiteten inte skett.

Frågeställningarna i denna uppsatsen rör huruvida begränsningar av etableringsrätten i form

av nationella skatteregler är att betrakta som oförenliga med EG-fördraget. Vidare huruvida

den svenska bestämmelsen om uttagsbeskattning är att betrakta som ett hinder på den

gemensamma marknaden och därmed en begränsning av etableringsrätten.
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1.2 Problemformuleringar

Är en begränsning av etableringsrätten fördragsstridig?

Utgör uttagsbeskattning vid etablering i en annan medlemsstat en begränsning av

etableringsrätten?

Kan en begränsning av etableringsrätten i form av uttagsbeskattning vid etablering i en annan

medlemsstat rättfärdigas?

1.3 Syfte och disposition

Jag har för avsikt att i denna uppsats utreda huruvida den svenska regeln om

uttagsbeskattning, som aktualiseras då ett företag överför tillgångar till ett fast driftställe i en

annan medlemsstat, är förenlig med etableringsrätten i EG-fördraget.

För att kunna avgöra frågan skall jag inledningsvis, i det andra kapitlet, redogöra för det

inflytande EG-rätten idag har på den svenska skatterätten, med fokus på vilken influens

fördragen har på den direkta beskattningen. Inledningsvis kommer EG-rätten och dess

inflytande mera allmänt presenteras, tolkningsmetoder som används av EG-domstolen

kommer att redogöras för samt den harmonisering som fram till idag har genomförts.

I det tredje kapitlet i uppsatsen har jag för avsikt att redogöra för den svenska regeln om

uttagsbeskattning vid etablering utomlands, dess effekter, undantagsmöjligheter därifrån och

även motiven som ligger bakom bestämmelsen.

I det fjärde kapitlet har jag för avsikt att redogöra mer ingående för vad etableringsrätten

omfattar i syfte att kunna fastställa vad som enligt bestämmelsen är förbjudet, d.v.s. om en

begränsning av etableringsrätten verkligen är fördragsstridig.

I det femte kapitlet skall jag försöka utröna huruvida uttagsbeskattningen är en begränsning av

etableringsrätten, d.v.s. om skatten verkligen är att betrakta som ett hinder i fördragets

mening.
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Efter en analys av de rättsfall jag funnit relevanta för besvarandet av de i uppsatsen uppställda

frågeställningarna har jag för avsikt att ta ställning till huruvida uttagsbeskattningen är att

betrakta som en begränsning och därmed fördragsstridig.

Det sjätte kapitlet kommer att ägnas åt de möjligheter som EG-rätten ger för undantag från

bestämmelser i fördraget, d.v.s. vilka argument som eventuellt skulle kunna anföras för att

rättfärdiga regeln om uttagsbeskattning om regeln skulle anses vara en begränsning av

etableringsrätten. Syftet är att kunna ge en ungefärlig prognos över vilken framgång Sverige

skulle nå i en framtida process i EG-domstolen.

Avslutningsvis kommer jag i det sjunde kapitlet redogöra för de slutsatser jag dragit och även

besvara de i uppsatsen uppställda frågeställningarna.

1.4 Avgränsningar

Med ett bolags utflyttning avser jag i detta arbete de fall då tillgångar i ett bolag placeras

utanför Sveriges gränser, fast inom den Europeiska unionen. Jag har begränsat mig till

utflyttning av tillgångar utan att det skatterättsliga hemvistet förändras.

En förändring av det skatterättsliga hemvistet kan ske då t.ex. ett svenskregistrerat aktiebolag

flyttar sin ledning till ett land, med vilket Sverige har slutit ett dubbelbeskattningsavtal, där

det skatterättsliga hemvistet avgörs med ledning av varifrån den verkliga ledningen utövas.

När enbart personal och ledningsfunktionerna förflyttas från Sverige utlöses i regel inte

uttagsbeskattning, då utflyttningen inte medför några uttag av någon tillgång som kan

värderas ändamålsenligt. Av den anledningen har jag i detta arbete fokuserat på den

situationen då värderingsbara tillgångar förflyttas från landet, då uttagsbeskattning med

säkerhet kan aktualiseras.

Jag har vidare inte för avsikt att redogöra för EG-domstolens tolkningsmetoder i någon större

utsträckning och kommer därför inte heller företa någon djupgående analys av dessa. Jag har

valt att behandla de rättsfall från EG- domstolen som jag funnit relevanta för besvarandet av

de i uppsatsen uppställda frågeställningarna och jag avser därför inte att ge fullständig

redogörelse för samtliga rättsfall rörande etableringsfriheten.
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De rättsfall av särskilt intresse har jag valt att presentera kortfattat i uppsatsen, medan andra

av mer marginell betydelse hänvisar jag enbart till i texten eller i not.

Jag har valt att använda begreppet den ”gemensamma marknaden”, vilket inte är exakt samma

sak som den inre marknaden. Emellertid är det inte i EG-rättslig doktrin avgjort vilken

skillnaden är begreppen emellan och vilket av begreppen som är mest lämpligt att använda för

att beskriva läget i dag eller i framtiden. Jag benämner vidare det ursprungliga Romfördraget

som EG-fördraget eller fördraget genomgående i uppsatsen. När jag talar om organen inom

EU, talar jag om just unionens organ, med insikt om att skatterätten inte är en EU-rättslig

angelägenhet, utan en EG-rättslig. Eftersom organen dock trots allt är gemensamma för alla

frågor inom unionen, så benämner jag organen som unionens.

Jag har inte företagit någon närmare undersökning av vilken karaktär

dubbelbeskattningsavtalen slutna mellan Sverige och andra länder är av, utan har utgått från

ett dubbelbeskattningsavtal av exemptmodell, eftersom ett avtal av creditmodell inte utlöser

uttagsbeskattning och är därför inte intressant för besvarandet av de i uppsatsen uppställda

frågeställningarna. Jag har vid valet av avgränsning tagit ledning av OECD:s modellavtal.

1.5 Metod

Uppgiften i detta arbete är att företa en rättsutredande analys. Jag tillämpar efter bästa

förmåga en traditionell juridisk metod.  Det studerade materialet är av rättslig karaktär och de

rättskällor jag använt är lagar, förarbeten, promemorior, fördragstext, rekommendationer,

praxis och doktrin. Jag har inte för avsikt att fastställa en exakt prognos angående vad EG-

domstolen skulle kunna döma, då jag inte har lagt någon vikt vid sociologiska och

psykologiska aspekter rörande EG-domstolen i min rättsutredning. Jag har av den anledningen

fokuserat på rättsliga källor och inte beaktat EG-domstolens sammansättning, arbetssätt eller

de personer som är verksamma i EG-domstolen närmare. Genom arbetets gång förekommer

egna värderingar där jag funnit det ändamålsenligt.
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2. EG-rättens inflytande på den svenska direkta beskattningen

2.1 EU-medlemskapets betydelse för utformningen av den direkta beskattningen i

Sverige

Det står klart att många fortfarande har uppfattningen att utformningen av den nationella

direkta beskattningen är opåverkad av Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen.

Genom mål i EG-domstolen är det nu emellertid fastställt att den direkta beskattningen inte på

något vis är en fredad zon från EG-rättens inflytande.1

Medlemsstaternas skatterätt omfattas av den första pelaren, d.v.s. det område inom vilket det

är fråga om ett samarbete av en överstatlig natur. Den första pelaren skiljer sig från den andra

och tredje, rörande gemensam utrikes- och säkerhetspolitik respektive inrikes- och polisiärt

samarbete, på det sättet att medlemsstaterna gjort avkall på sin egen suveränitet och därmed

överlämnat en del av rätten till beslutsfattande till gemenskapens organ. Avtalen som ligger

till grund för samarbetet inom den första pelaren skiljer sig i stor utsträckning från vanliga

folkrättsliga avtal, då en särskild rättsordning, EG-rätten, tillskapats.

EG-domstolen slog tidigt fast att medlemskapet innebär långtgående rättsliga konsekvenser

för medlemsstaterna och att EG-rätten i princip skall äga företräde i konflikter med nationell

rätt.2 EG-rättens företräde skall gälla oavsett vilken typ av bindande EG-rättslig respektive

nationell reglering det är fråga om och oavsett om den nationella regleringen tillkommit före

eller efter den EG-rättsliga. Det är alltså inte möjligt för den nationella lagstiftaren att

förhindra EG-rättens verkningar utan det är EG-rätten själv eller snarare unionens organ som

fastställer inflytandets begränsningar.3

Det framstår av det ovan anförda att den nationella rätten som omfattas av den första pelaren

inte ofredat längre är en nationell angelägenhet utan influeras i större eller mindre

utsträckning av medlemskapet. Det har dock ännu inte fastställts exakt på vilka sätt och i hur

stor omfattning den nationella skatterätten påverkas. Den nationella lagstiftningen kan

influeras på ett antal sätt, vissa mer självklara än andra.

                                                                
1Bla. Avoir Fiscal, Case 270/83
2 van Gend & Loos, Case 26/62
3 EG-skatterätten, Persson Österman, Ståhl,  s 20
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Skatterätten kan harmoniseras genom beslutande om rättsakter,  genom icke rättsligt bindande

rekommendationer från kommissionen, genom tillerkännande av direkt effekt för vissa

fördragsbestämmelser och genom agerande från EG-domstolens sida i form av domar och

förhandsavgöranden.

Harmonisering genom utfärdande av direktiv innebär att målen som skall uppnås med

regleringen fastställs av unionen, eller dess organ, medan  medlemsstaterna förbehålls rätten

att bestämma tillvägagångssättet och den konkreta utformningen av bestämmelsen. Det är

ingen slump att harmoniseringen av den nationella direkta beskattningen skall ske genom

direktiv, då den direkta beskattningen är ett politisk kontroversiellt område, inom vilket

medlemsstaterna har stora svårigheter att efterge den nationella suveräniteten. Direktiv lämnar

ju, till skillnad från förordningar, visst handlingsutrymme för de enskilda staterna.

Trots att harmoniseringen av den direkta beskattningen skall ske genom direktiv innebär det

inte att det varit eller är mindre politiskt kontroversiellt. Nästan samtliga förslag om

harmonisering av de direkta skatterna som kommissionen framställt har mött hårt motstånd av

medlemsstaterna och därför har väldigt få direktiv på området utfärdats.4 Kravet på

enhällighet i ministerrådet är givetvis också en av anledningarna till att väldigt få direktiv har

kunnat antas. Kravet på enhällighet har diskuterats och ifrågasatts på senare tid, men någon

ändring av kravet på samtliga medlemsstaters samtycke har inte kunnat genomföras.5

Rekommendationer har på senare tid börjat användas av kommissionen i större omfattning,

vilka har fått stor betydelse som ett medel för kommissionen att förmedla information om vad

som framkommit i domar från EG-domstolen. Detta genomför kommissionen i syfte att

påverka medlemsstaternas skatterättsliga lagstiftning genom en rättsakt som inte är bindande

och som medlemsstaterna inte behöver besluta om.

                                                                
4 En utveckling av harmoniseringen på området kommer att ske i avsnitt 2.4, därför behandlas det inte i större
utsträckning i detta avsnittet.
5 Ett förslag om att kravet på enhällighet  angående vissa prioriterade skattefrågor skulle tas bort röstades ner av
medlemsstaterna vid EU-toppmötet i Nice, så någon förändring på denna punkten är inte inom den närmsta
framtiden att vänta.
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Harmonisering genom utfärdande av rättsakter är inte det enda sättet genom vilket den

nationella lagstiftningen kan influeras och förändras av EG-rätten. EG-domstolen spelar en

väldigt betydelsefull roll för harmoniseringen av den direkta beskattningen och står för en stor

del av nyskapandet. Särskilt förhandsbesked är ett viktigt instrument för att uppnå en

gemensam och enhetlig tillämpning av EG-rätten inom unionen. Förhandsbesked är ett institut

som finns återgivet i det ursprungliga EG-fördraget6 och föreskriver en plikt för högsta instans

i varje medlemsstat att rådfråga EG-domstolen då beslut skall tas i ett fall rörande EG-rätt.

Syftet med institutet är att uppnå en enhetlig tolkning och tillämpning av fördragen inom

unionen.

Förhandsbesked kan tyckas vara av särskild betydelse på de områden där oklarhet råder och

ovisshet angående i hur stor utsträckning fördragen utövar inflytande på de nationella

bestämmelserna. Därav är förhandsbeskeden ett mycket viktigt instrument för att på den

direkta beskattningens område få klarhet i vad som gäller. Samverkan mellan de nationella

domstolarna och EG-domstolen i form av förhandsbeskedsinstitutet bygger på tanken om en

samverkan där domstolarnas kompetenser skall respekteras för att kunna förverkliga en

enhetliga tillämpning av EG-rätten. 7

EG-domstolens avgörande har stort inflytande på den nationella skatterätten, men det råder

osäkerhet kring hur stor hänsyn som skall tas till domarna vid utformningen av de svenska

skattereglerna. Skattelagskommittén diskuterade inte vid utarbetandet av den nya

inkomstskattelagen ens möjligheten att inkorporera EG-domstolens utslag i olika delar av

skattelagstiftningen. Det har dock genom departementspromemorior klargjorts att viss hänsyn

skall tas till EG-domstolens domar.8 Den senaste promemorian indikerar att hänsyn bör tas till

utvecklingen inom unionen rörande den direkta beskattningen i form av beaktande av EG-

domstolens domar i mål rörande den direkta beskattningen.

                                                                
6 Artikel 234
7 Schwarze, Case 16/65
8 Ds 2000:28
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Det finns dock inte något klart ställningstagande från Sveriges sida i  frågan angående hur stor

hänsyn som skall tas till EG-domstolens domar och det står klart att inte allt rättsligt material

från kommissionen och EG-domstolen får genomslag i svensk skatterätt. T.ex. har den

svenska lagstiftaren valt att inte ta hänsyn till rekommendationer från Unionen som

tillkommit med anledning av uppmärksammade domar från EG-domstolen. 9 Det har i den

skatterättsliga doktrinen hävdats att det saknas en medveten linje om vilken betydelse domar

och rekommendationer skall tillmätas. Det har även framförts önskemål om ett uttalande från

finansdepartementet i frågan för att klargöra situationen. 10

2.2 EU-medlemskapets inflytande på tolkningen av svensk skatterätt

Avsikten med avsnittet är att kort redogöra för EG-rättens inflytande även på tolkningen av

svensk skatterätt och anspråk görs därför inte på att denna redogörelse på något vis skall ses

som uttömmande.

Det har i betydelsefulla mål i EG-domstolen fastställts att implementerade direktivregler skall

tillämpas enhetligt av samtliga medlemsstater. Detta kallas en EG-konform tolkning. Även

annan nationell rätt som inte utfärdats för att uppnå mål i ett direktiv, men som regleras av

EG-rätten, skall tolkas EG-konformt.11

Principen fastställdes i målet von Colson12 och upprepades i målet Marleasing.13 Av domarna

kan slutsatsen dras att den svenska rättstillämparens tolkningsskön har inskränkts, då det kan

finnas en rad rimliga tolkningar av en bestämmelse, men att den tolknings skall väljas som

bäst överensstämmer med direktivets eller fördragets syfte.14

                                                                
9 Rekommendation (94/79/EC) med anledning av Schumackermålet utfärdad i december 1993
10 N. Mattson, Skattenytt, nr 9 2000
11 EG-skatterätt, Persson Österman, Ståhl, s 34
12von colson, Case 14/83
13Marleasing, Case C-106/89
14 EG-skatterätt, Persson Österman, Ståhl, s. 34
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En viktig fråga i sammanhanget är huruvida en domstol eller myndighet skall beakta EG-

rätten självmant och det har framgått av EG-domstolens praxis att i ett civilmål med

jämbördiga parter finns det inget krav på domstolen att föra in EG-rätt i processen, men att

förvaltningsdomstolar skall göra det. Åtminstone kan slutsatsen dras att EG-rättsliga argument

kan dras in på vilken nivå som helst i domstolshierarkin.15

2.3 EG-domstolens tolkningsmetod

Denna fråga kan naturligtvis inte heller behandlas uttömmande utan jag har endast för avsikt

att peka på en del utmärkande drag, då dessa är av betydelse för att kunna besvara de i

uppsatsen uppställda frågeställningarna rörande fördragens inverkan på den direkta

beskattningen i Sverige. Tolkningsmetoden är relevant för uppsatsen på så vis att den kan

användas som stöd i argumentationen då olika tolkningar av fördraget och etableringsrätten

diskuteras. Den tolkning som längre fram kommer att behandlas är framförallt en tolkning av

fördraget där vikt läggs vid neutralitet och ekonomisk effektivitet, vilka inte är några

traditionella tolkningskriterier. Det är inte avgjort huruvida dessa kriterier kan användas i

praktiken för att fastställa vad som omfattas av bl. a. etableringsrätten, men kriteriernas

användning skulle kunna styrkas med hänvisning till EG-domstolens säregna tolkningsmetod.

2.3.1 Utmärkande drag för EG-domstolens tolkningsmetod

Vad som utmärker EG-domstolens tolkning är att den anser sig verka för ett antal

rättspolitiska mål. Dessa är:

1. Stärka gemenskapen och dess federala drag

2. Öka EG-rättens tillämpningsområde och dess effektivitet

3. Förstärka gemenskapsinstitutionernas ställning 16

                                                                
15 Peterbroeck, Case C-312/93, Van Schijndel, Case C-430/93
16 EG-skatterätt, Persson Österman, Ståhl, s 45
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Målen kännetecknar EG-domstolens s.k. dynamiska tolkningsmetod och den innebär att EG-

domstolen tillerkänns rätten att fylla ut luckor i skriven rätt och att lägga till rättsregler. EG-

domstolens tolkningsstil har beskrivits som fri, starkt ändamålsinriktad och dynamisk.17 Detta

mer fria tillvägagångssätt kan te sig oförståeligt för många svenska jurister och inte minst

politiker, men ett accepterande av denna tolkningsmetod är en nödvändighet för att kunna

förstå rättsutvecklingen inom EU och skapa sig en förståelse för vad som kan komma att

inträffa i framtiden.

EG-domstolens förmåga att fylla i och utveckla rättsregler är av stort intresse för att kunna

utröna huruvida den svenska regeln om uttagsbeskattningen strider mot etableringsrätten då

det är domstolens tolkning av bestämmelsen i fördraget som avgör huruvida den svenska

rättsregeln är förenlig med fördraget eller inte.

Frågetecken finns framför allt rörande huruvida vikt skall läggas vid argument såsom

ekonomisk effektivitet och neutralitet vid tolkning av EG-fördraget. Detta är av betydelse för

att kunna fastställa hur stor påverkan etableringsrätten har på nationella skatteregler. Huruvida

neutralitet och ekonomisk effektivitet skall användas som tolkningskriterier vid tolkning av

etableringsrättens betydelse och omfång kommer att diskutera längre fram i uppsatsen. Det

står dock klart att EG-domstolen tar sig stor frihet vid tolkning av fördragen, men det är mer

ovisst vilka argument som kan användas och som det kan läggas vikt vid i ett avgörande

rörande uttagsbeskattningens förenlighet med EG-fördraget.

Allmänna kännetecken för den tolkningsmetod som tillämpas av EG-domstolen är vidare att

regler som är undantag från vad som skall uppfattas som målen med samarbetet eller

undantag från den allmänna systematiken tolkar EG-domstolen restriktivt. Exempel på sådana

undantag är t.ex. rättfärdigande av diskriminerande eller begränsande nationella bestämmelser

med anledning av argument såsom t.ex. allmän ordning eller säkerhet.18 Det skall hållas i

åtanke längre fram då möjligheten till rättfärdigandemöjligheter diskuteras.

                                                                
17 Due, EG-domstolens retsprxis som integrationsfremmende faktor, JT 1991-92, s. 412
18 Bachmann, Case C-204/90
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Till skillnad från undantagen skall de mest fundamentala fri- och rättigheterna aldrig tolkas

restriktivt och det är denna tolkning som medger utfyllning av luckor och utveckling av

rättsregler. Trenden att aldrig tolka fördragens rättigheter restriktivt kan vara värt att beakta

vid en tolkning av etableringsrätten längre fram i uppsatsen.

2.4 Harmonisering av den direkta beskattningen inom EU

För att kunna diskutera huruvida den svenska regeln om uttagsbeskattning av tillgångar

som försvinner från svensk skattejurisdiktion vid etablering i en annan medlemsstat är

förenlig med etableringsrätten är det intressant att redogöra för omfattningen av den

harmonisering som skett av den direkta beskattningen inom unionen fram tills idag.

Utvecklingen av harmoniseringen av den direkta beskattningen är inte en direkt

förutsättning för att kunna argumentera kring uttagsbeskattningens förenlighet med

etableringsrätten, men jag anser att kunskap om den bidrar till större förståelse för den

uppståndelse som skulle kunna uppstå om en nationell skatteregel skulle sättas åt sidan

enbart med stöd av EG-fördraget. Vidare åskådliggörs genom redogörelsen den

politiska realiteten i unionen idag, som EG-domstolen förmodligen skulle vara tvungen

att beakta i ett hypotetiskt fall rörande den svenska regeln om uttagsbeskattning.

2.4.1 Skatteharmoniseringsarbetet på den direkta beskattningens område

Skatteharmoniseringsarbetet på den indirekta beskattningens område har kommit

betydligt längre än på den direkta beskattningens område. Framgångar, i form av

antagna direktiv, är väsentligt färre rörande den direkta beskattningen och vissa hävdar

att misslyckandena till viss del kan härledas just till den snabba och framgångsrika

harmoniseringen rörande de indirekta skatterna och att medlemsstaterna därför inte vill

lämna ifrån mer handlingsfrihet till unionens organ på den direkta beskattningens

område.19

Kommissionen har länge argumenterat för en omfattande tillnärmning av

medlemsstaternas skattesystem, men har ännu inte lyckats vinna större gehör.

                                                                
19 Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser, Ståhl, s 136
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Kommissionens första generella program för harmoniseringen av de direkta skatterna

lades fram redan 1967.20 Det dröjde dock ända fram till 1990 tills de första föreslagna

åtgärderna angående materiell direkt beskattning kunde antas av rådet. 21 Då utfärdades

dels fusions- och moder/ dotter -direktiven, dels en konvention om skiljedom i

internprissättningstvister.22 Dessa är de hittills enda av rådet beslutade åtgärderna för att

harmonisera den direkta beskattningen.

Skälen till att medlemsstaterna varit, och fortfarande är, väldigt motvilliga att anta

bindande rättsakter rörande den direkta beskattningen beror framför allt på att

handlingsfriheten på området ses som en förutsättning för att kunna bedriva en

individuell och nationellt betingad ekonomisk politik i medlemsstaterna. Ett annat skäl

till att så få av kommissionens konkreta förslag kunnat genomdrivas är kravet på

enhällighet i rådet.

2.4.1.2 Ändrad inriktning på skatteharmoniseringsarbetet

Av intresse för uppsatsen är att kommissionens inställning och därmed även den

politiska realiteten i unionen på senare år förändrats. En systematisk och omfattande

harmonisering av den direkta beskattningen förespråkas inte längre, utan nu eftersträvas

istället framgång på mer begränsade och betydelsefulla områden.

Anledningen till denna inriktningen är bland annat den i Maastrichtfördraget kodifierade

närhetsprincipen, som innebär att lagstiftningsåtgärder på gemenskapsrättslig nivå

endast skall genomföras då resultatet bättre kan uppnås än genom nationella åtgärder.

De områden som anses nödvändiga att harmonisera är främst skatteregler som rör

internationella förhållanden och transaktioner.23 Det är väldigt osäkert om

kommissionens nya strategi kommer att nå större framgång än den förra, men vad som

är intressant är att kommissionen tycks ha ändrat tillvägagångssättet för att uppnå en

mer vidsträckt harmonisering.

                                                                
20 Commision Memorandum to the council of 8 February, Commision Memorandum to the council of 26 June
1967
21 Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser, Ståhl, s 135
22 Direktiv 90/434/EEC och 90/435/EEC samt konvention 90/436/EEC
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Kommissionen utfärdar nu en del rekommendationer för att på ett icke-tvingande sätt

försöka harmonisera medlemsstaternas skattesystem. Denna metod är raffinerad på så

vis att den trots rekommendationens icke rättsligt bindande natur ändå signalerar ett

krav från unionens sida. Rekommendationerna grundar sig oftast på ett avgörande från

EG-domstolen och därmed visas klart att det finns en slags sanktion vid uteblivet

genomförande. Att rättsakten inte är rättsligt bindande innebär dock ett problem,

eftersom medlemsstaterna kan välja att inte ta hänsyn till den vid lagstiftningsarbetet,

som den svenska lagstiftaren vid ett antal tillfällen valt att göra.

Avslutningsvis tycker jag att kommissionens nya strategi är mer ändamålsenlig än

tidigare eftersom ansträngningar läggs på de områden som är nödvändiga för unionens

och framförallt den gemensamma marknadens utveckling. Det finns även tendenser som

pekar på att EG-domstolen intagit en hårdare attityd gentemot skatteregler som hindrar

eller begränsar den fria rörligheten. 24 Därmed förs harmoniseringen framåt bl. a. av

utfärdande av icke-bindande rättsakter av kommissionen, rekommendationer, samt en

mer strikt kontroll av medlemsstaternas rättsordningars förenlighet med de

grundläggande fördragen av EG-domstolen.

Jag tror att det denna strategi kommer att innebära mer omfattande förändringar på mer

begränsade områden, vilket jag tycker är positivt för utvecklingen av unionen. Den

ändrade inställningen från egentligen både kommissionens och EG-domstolens sida tror

jag kan ha betydelse vid bedömningen av den svenska regeln om uttagsbeskattning, då

den nya inställningen kan innebära att EG-domstolen idag skulle kunna tolka fördraget

mer vidsträckt och eventuellt bruka mindre försiktighet i sina uttalanden i ett eventuellt

domslut.

                                                                                                                                                                                                          
23 Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser, Ståhl, s 136
24 X AB och Y AB mot RSV, Case C-200/98
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3. Uttagsbeskattning vid etablering i en annan medlemsstat inom EU

3.1 Uttagsbeskattning

Uttagsbeskattning aktualiseras i en mängd situationer. Förfarandet är allmänt erkänt och

accepterat.25 Efter Sveriges inträde i den Europeiska unionen är skatterätten, som tidigare

anförts, inte enbart en nationell angelägenhet och frågan måste ställas om regeln om

uttagsbeskattning, trots att den är allmänt accepterad, är förenlig med EG-rätten. För att kunna

företa den bedömningen och för att kunna analysera uttagsbeskattningen i förhållande till

etableringsrätten måste det först redogöras för vad uttagsbeskattningen egentligen innebär, när

den aktualiseras, vilka undantagsmöjligheter det finns och vilka motiven bakom

bestämmelsen är.

3.1.1 Situationer då uttagsbeskattning utlöses

Uttagsbeskattning kan aktualiseras vid uttag av en tillgång ur en förvärvskälla till ett värde

understigande tillgångens marknadsvärde, t.ex. då en tillgång tas ut från en näringsverksamhet

utan att marknadsmässig ersättning erläggs. Uttagsbeskattning kan vidare aktualiseras då en

tillgång flyttas från landet vid en utlandsetablering. Utflyttning av tillgångar vid en

utlandsetablering kan vara en ren intern transaktion i företaget, då tillgångar i en förvärvskälla

bara flyttas från en del som beskattas i Sverige till en annan del som beskattas i ett annat land.

3.1.2 Effekten av uttagsbeskattning

Vad som sker då uttagsbeskattning blir aktuellt är att den tillgång som tagits ut behandlas som

om den avyttrats till ett värde motsvarande marknadsvärdet, trots att företaget inte tillförts

marknadsvärdet av tillgången.  Det innebär att som intäkt redovisas marknadsvärdet,

samtidigt som avdrag medges för det skattemässiga värdet på tillgången.

                                                                
25 Yttrades av generaladvokaten i Daily mailmålet, Case 81/87
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Uttagsbeskattningen innebär alltså att övervärdet, d.v.s. den positiva skillnaden mellan

marknadsvärdet och det skattemässiga värdet på tillgången, beskattas. Företaget beskattas

alltså för ett övervärde som i praktiken inte existerar då tillgången tagits ut till en ersättning

understigande marknadsvärdet eller till ingen ersättning alls. Vid en etablering utomlands

skall följaktligen den delen av det svenska företagets verksamhet som flyttats ut, d.v.s. värdet

av de tillgångar som försvunnit från svensk skattejurisdiktion, behandlas såsom den avyttrats

mot en ersättning motsvarande marknadsvärdet.26

3.1.3 Förutsättningarna för att uttagsbeskattning skall ske vid etablering utomlands

Vid en etablering utomlands som omfattar förflyttning av tillgångar till utlandet förlorar

Sverige beskattningsunderlag i det svenska företaget om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Följden av att dessa förutsättningar är uppfyllda är att uttagsbeskattning utlöses.

Förutsättningarna för att beskattningsunderlag skall anses försvinna från svensk

skattejurisdiktion och att uttagsbeskattning därmed utlöses är att dels etableringen utomlands

är att klassificera som ett fast driftställe, dels att Sverige slutit ett dubbelbeskattningsavtal av

exemptmodell med den staten, inom vilken etableringen skett.

Den första förutsättningen för att Sveriges beskattningsrätt skall inskränkas är att ett fast

driftställe anses föreligga. Ett fast driftställe anses föreligga, enligt art. 5 i OECD:s

modellavtal, då etableringen kan klassificeras som en stadigvarande plats för

affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs. Exempel på

etableringar som utgör fast driftställe är en fabrik eller en filial.27

Bedömningen av huruvida ett fast driftställe uppstått eller ej är inte beroende av om

exempelvis ett dotterbolag bildats utomlands eller om verksamheten inte bedrivs genom ett

fristående bolag. Istället läggs vikten vid de i OECD:s modellavtal uppräknade kriterierna

angående huruvida verksamheten i det andra landet kan klassificeras som en stadigvarande

plats för affärsverksamhet. Typen av association eller det faktum att någon utländska

association inte bildats är alltså helt irrelevant i bedömningen.

                                                                
26 Utflyttning av svenska aktiebolag, Skoog, s 14
27 art 5.2 OECD:s modellavtal
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Den andra förutsättningen är att ett dubbelbeskattningsavtal slutits av exemptmodell. Med

dubbelbeskattningsavtal avses avtal med andra länder slutna i syfte att undanröja

internationell dubbelbeskattning som kan uppstå om båda staterna, d.v.s. företagets

hemviststat och källstaten där det fasta driftstället är förlagt, utnyttjar sin beskattningsrätt

beträffande den inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället. En stats beskattningsrätt är

nämligen i grunden oinskränkt och kan enbart inskränkas genom folkrättsliga avtal med andra

stater i form av dubbelbeskattningsavtal.

Det finns i huvudsak två olika modeller för att undanröja internationell dubbelbeskattning;

exempt- eller creditmodellen. Om dubbelbeskattningsavtalet är av exemptmodell inskränks

Sveriges beskattningsrätt rörande den inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället. Det

innebär att inkomsten från det fasta driftstället skall undantas från beskattning i Sverige.28 Om

istället Creditmodellen avtalats och skall tillämpas undantas inte inkomsten från Sveriges

beskattningsrätt, men det svenska skatteuttaget skall reduceras med den utländska skatt

företaget redan har erlagt.

I de fall då creditmodellen tillämpas undantas inte inkomsten från svensk beskattning och

därför aktualiseras inte uttagsbeskattning. Uttagsbeskattning sker vidare inte heller då

utlandsetableringen inte uppfyller kraven på ett fast driftställe, eftersom Sverige inte i det

fallet heller förlorar något skatteunderlag utan företagets hela inkomst beskattas i Sverige.

Förutsatt att etableringen uppfyller kraven på ett fast driftställe och dubbelbeskattningsavtal

har slutits av exemptmodell tillerkänns alltså den stat där etableringen skett en sekundär

beskattningsrätt. Den sekundära beskattningsrätten omfattar den inkomst som är hänförlig till

det fasta driftstället. Om den verkliga ledningen för företaget fortfarande finns kvar i Sverige

tillerkänns Sverige i egenskap av hemviststat29 den primära beskattningsrätten, men den som

har den primära beskattningsrätten har även skyldigheten, om dubbelbeskattningsavtal slutits,

att undanröja eventuell dubbelbeskattning.

Det ovan sagda innebär att Sverige, förutsatt att nämnda kriterier är uppfyllda, genom

etableringen utomlands går miste om en del av beskattningsunderlaget i det svenska företaget

och det är av den anledningen uttagsbeskattning skall ske.

                                                                
28 art. 23 a OECD:s modellavtal
29 Förutsatt att dubbelbeskattningsavtalet innehåller ett sådant kriterium för att avgöra det skatterättsliga
hemvistet.
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Uttagsbeskattningen har då till syfte att kompensera Sverige för det förlorade

beskattningsunderlaget. Detta motiveras av att obeskattade värden överförts från en del av en

förvärvskälla till en annan del, där den senare delen är undantagen från beskattning i Sverige.

3.2 Möjligheter till undantag från uttagsbeskattning

I svensk skatterätt finns möjligheten att undgå uttagsbeskattning då tillgångar överförs från en

person till en annan, förutsatt att tillgången stannar inom sfären för näringsverksamhet. Ett av

skälen till möjligheten till undantag från uttagsbeskattning är att uttagsbeskattningen inte skall

utgöra ett onödigt hinder vid samhällsnyttiga omstruktureringar, då tillgångar överlåts till

underpris, och därför kan uttagsbeskattning i en rad fall underlåtas.

En företagsombildning eller omstrukturering sker med en mängd olika syften. En vanligt

förekommande situation är att omstruktureringar sker mellan olika bolag i en koncern, vilka

ofta omfattar överlåtelser av egendom till underpris mellan bolagen, vanligen till tillgångarnas

bokförda värden. 30

Tidigare reglerades frågan om underprisöverlåtelser i praxis, innan frågan lagreglerades i 22 §

p1 4 st KL. Uttagsbeskattning skulle då ske vid överlåtelser av egendom till underpris, d.v.s. i

de fall då en vinst skulle ha realiserats om normalprissättning tillämpats. Undantag från

uttagsbeskattning kunde ges om ”särskilda skäl“ förelåg och detta innefattade i korthet bl. a.

ett krav på ett nära samband mellan överlåtarens och mottagarens verksamheter och att

ägarens skattesituation inte förbättrades genom underprisöverlåtelsen. 31

Frågor rörande undantag från uttagsbeskattning vid underprisöverlåtelser specialreglerades

1999 i underprislagen, vilken senare kom att inkorporeras i 23:e och 53:e kapitlet i de nya

inkomstskattelagen, IL. Bestämmelserna i 23:e kapitlet i IL ger möjlighet till

underprisöverlåtelser utan direkt beskattning av överlåtaren förutsatt att egendomen stannar

inom sfären för näringsverksamhet.

                                                                
30 Inkomstskatt, Lodin, s 426
31 22 §  p1  4st  KL, Inkomstskatt, Lodin, s. 427
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Företagsskatteutredningen32 framförde att det inte längre fanns några fiskala skäl att begränsa

undantaget i så stor utsträckning som tidigare, utan att underprisöverlåtelsen skulle vara

godtagbar så länge inte några varaktiga skattefördelar uppnåddes. Utgångspunkten är alltså i

dagens läge att uttagsbeskattning bör kunna underlåtas vid överlåtelser inom företagssektorn

och vid överlåtelser in i företagssektorn, förutsatt att inte några varaktiga skattefördelar

uppnås.33 Kravet på ”varaktiga skattefördelar“ skall förstås som att likviditetsvinster och

räntevinster enbart med anledning av det reella uppskjutandet av beskattningen för de

inblandade företagen är helt godtagbara.34

3.2.1 Effekten av ett undantag från uttagsbeskattning

Ett undantag från uttagsbeskattningen vid underprisöverlåtelser innebär att beskattningen

skjuts upp till dess att förvärvaren realiserar vinsten genom avyttring till utomstående. Då en

tillgång tas ut från en förvärvskälla sker egentligen en beskattningsbar transaktion som skulle

kunna beskattas, men genom en tillämpning av kontinuitetsprincipen och de undantagsregler

som finns skjuts beskattningen på framtiden.

3.2.2 Begränsning av undantagsmöjligheterna från uttagsbeskattning

Bland villkoren för undantag från uttagsbeskattning finner man att förvärvaren av egendomen

omedelbart efter förvärvet skall vara skattskyldig för näringsverksamhet, i vilken tillgången

ingår. Detta är inte fallet då ett företag etablerat sig utomlands, överfört tillgångar till

underpris och ett fast driftställe har uppstått.35 Det är visserligen fråga om en förflyttning av

tillgången inom samma förvärvskälla, men tillgången befinner sig inom en del som inte skall

beskattas i Sverige och av den anledningen skall uttagsbeskattning ske.

                                                                
32 Prop. 1998/99:15, Omstrukturering och beskattning
33 Prop. 1998/99:15, s. 127
34 Inkomstskatt, Lodin mfl., s. 428
35 Förutsatt att Sverige slutit ett dubbelbeskattningsavtal av exemptmodell med staten
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3.2.3 Skälen till begränsningen av undantagsmöjligheterna

Med reglerna om underprisöverlåtelser skall i huvudsak tre önskemål tillgodoses; att

möjliggöra samhällsekonomiskt önskvärda omstruktureringar, att förhindra skatteflykt och att

bidra med förutsebarhet angående vilka regler som gäller. Omstruktureringsreglerna torde

åsyftas vara uttömmande Det innebär att om en åtgärd inte täcks av bestämmelserna kan

motsatsvis slutsatsen dras att beskattning skall ske. 36  En etablering utomlands till följd av en

omstrukturering kan följaktligen aldrig omfattas av undantagen, trots att det i doktrin hävdas

att uttagsbeskattning utgör ett direkt hinder mot företags- och samhällsekonomiskt önskvärda

omstruktureringar.

Skälen som anförts till ovan nämnda begränsning av undantagsmöjligheten är att

kontinuitetsprincipen inte upprätthålls, då beskattningsunderlag förflyttas från svensk

skattejurisdiktion. Kontinuitetsprincipen upprätthålls vid överlåtelser till följd av

omstruktureringar inom landet genom att förvärvaren övertar överlåtarens skattemässiga

värden, vilket inte är fallet då tillgången överförs till en del av förvärvskällan som inte ligger

inom svensk skattejurisdiktion. Förutsättningen är vidare att förvärvaren skall vara

skattskyldig i Sverige.

Det står klart att perspektivet man utgått från i lagstiftningsarbetet är ett nationellt perspektiv,

men det är inte en självklarhet att det är detta perspektiv som nu är det korrekta, särskilt med

anledning av Sveriges medlemskap i EU. Det skall senare i uppsatsen diskuteras om inte ett

Europeiskt perspektiv istället skulle vara mer korrekt vid en diskussion kring ett

upprätthållande av kontinuitetsprincipen.

Från detta avsnitt kan noteras att uttagsbeskattning rent konkret ses som ett hinder mot

samhällsekonomiskt nyttiga omstruktureringar, men att det är en rimlig följd då tillgångar förs

från landet, eftersom ett undantag från uttagsbeskattningen vid etablering utomlands skulle

ses som ett avsteg från kontinuitetsprincipen.

                                                                
36 Inkomstskatt, Lodin s 426
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3.3 Motiven till uttagsbeskattning vid etablering i en annan medlemsstat

Motiven som framförts till stöd för regeln om uttagsbeskattning vid etablering utomlands är

relativt, eller snarare väldigt, kortfattade och intetsägande. Det framstår som om att det

huvudsakliga argumentet till att uttagsbeskattning skall äga rum är att kontinuitetsprincipen

inte upprätthålls. Resonemanget i propositionen från 199437 grundas i huvudsak på att det inte

finns några särskilda skäl mot att uttagsbeskattning skall ske. Det resoneras inte om

uttagsbeskattningens grundläggande motiv, utan det ses mer som en självklarhet att det skall

ske.

För att förstå det huvudsakliga argumentet för uttagsbeskattning, d.v.s. att utförseln av

tillgånget utgör ett brott mot kontinuitetsprincipen, är det nödvändigt att klargöra vad

kontinuitetsprincipen egentligen innebär och vad det finns för andra principer som kan tala för

eller emot uttagsbeskattning.

3.3.1 Kontinuitetsprincipen kontra subjektsprincipen

En tillämpning av kontinuitetsprincipen innebär att beskattningen skjuts upp, trots att en

transaktion av något slag vidtagits. Skattekrediter kan därigenom uppstå till följd av

senareläggningen av beskattningen. Effekten är att beskattningen skjuts upp och att den

latenta skatteskulden ofta överflyttas till ett annat rättssubjekt. Kontinuitetsprincipen

motiveras i allmänhet av att beskattning skall vara neutral och likformig. Syftet med

kontinuitetsprincipen är vidare att minska skattemässiga vinster av vissa transaktioner och att

säkerställa framtida beskattning.38

Kontinuitetsprincipens betydelse och funktion aktualiseras då uttagsbeskattning vid etablering

utomlands diskuteras, eftersom etableringen utomlands, som det uttrycks i doktrin, innebär ett

obotbart kontinuitetsbrott, då tillgången lämnar svensk skattejurisdiktion. 39

                                                                
37 Prop. 1994/95:91
38 Kontinuitetsprincipen i svensk inkomstbeskattning, Persson Österman, s. 29
39 Så uttrycks situationen av Persson Österman i artikeln; Kontinuitetsprincipens tillämpning vid transaktioner
mellan moderföretag och dess verksamhet i annat land, SN nr 5 1996
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Vid en omstrukturering i Sverige kan kontinuitetslösningen tillämpas fullt ut, eftersom

förvärvaren övertar överlåtarens skattemässiga värden och tillgången stannar inom svensk

skattejurisdiktion. Undantaget från uttagsbeskattning innebär att beskattning skjuts upp trots

att en transaktion genomförts. Ett bibehållande av kontinuitetsprincipen är naturligtvis

ändamålsenligt och värdefullt i sådana situationer, eftersom nyttiga omstruktureringar då kan

genomföras utan att beskattning utlöses. Däremot kan inte kontinuitetslösningen upprätthållas

vid en omstrukturering som innebär en utflyttning av tillgångar från landet, utan då beskattas

överlåtaren, d.v.s. den ursprungliga innehavaren, för den värdestegring som skett under tiden

för hans innehav före utflyttningen.

Kontinuitetslösningen strider mot vad som ofta kallas inkomstbeskattningens

subjektsprincip.40 Subjektsprincipen innebär att den som innehar en förvärvskälla är

skattskyldig för inkomst som härrör från förvärvskällan oavsett hur innehavaren förfogar över

den samma, d.v.s. en inkomst skall beskattas hos den som intjänat den.  Melz är en av dem

som tagit ställning för subjektsprincipen och anser att det finns tre skäl som talar för

principen. Melz menar bl. a. att när någon förfogar över en inkomst, men frivilligt avstår den

till någon annan kan det likställas med en realisation. 41 Han anför vidare att:

”Kontinuitetsprincipen innebär bl.a. att genom vissa benefika transaktioner kan

värdestegring på egendom som uppstått under givarens innehavstid bli beskattad hos

gåvotagaren. Detta innebär en klar avvikelse från subjektsprincipen, och det skapar en

viss osäkerhet om rättsläget även i vissa andra situationer än de där kontinuitetsprincipen

är klart tillämplig.”

                                                                
40 Något om subjektiv skatteskyldighet för förvärvsinkomst, Melz, SN 1992,  s. 463 ff
41 Något om subjektiv skatteskyldighet för förvärvsinkomst, Melz, SN 1992,  s. 465
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Enligt Persson Österman förefaller subjektsprincipen vara den normativt riktiga och

överordnade principen. 42 Det står dock klart att subjektsprincipen inte alltid tillämpas, t.ex.

vid tillämpning av undantagsbestämmelser vid omstruktureringar då en transaktion kan

genomföras utan att beskattning utlöses. I sådana situationer tillämpas kontinuitetsprincipen.

I anknytning till frågeställningarna i denna uppsatsen är det av intresse att diskutera dessa

principer då en beskattning av subjektet hos vilken inkomsten uppstått, i form av

uttagsbeskattning, kan legitimeras av subjektsprincipen.

Utflyttningen av tillgången ses som ett obotligt brott mot kontinuitetsprincipen och av den

anledningen kan inte beskattningen skjutas upp. Som argument för uttagsbeskattning i den

situationen kan man tänka sig ett argument anfört av Melz; har företaget beslutat att avhända

sig tillgången har subjektet även möjlighet att betala skatt.43

Det finns ingen enhetlig linje i svensk skatterätt rörande vilken princip som skall vara ledande

i olika situationer och därmed styra när beskattning rimligtvis skall ske. Jag anser att det vore

önskvärt och då framförallt att internationella omstruktureringar skulle behandlas på samma

sätt som nationella. Det skulle bl. a. få till följd att kontinuitetsprincipen även skulle tillämpas

vid en internationell omstrukturering och att undantag från uttagsbeskattning även i sådana

situationer skulle kunna medges. Jag anser av den anledningen att det är viktigt att i alla

situationer göra en avvägning av när beskattning rimligtvis bör ske.

3.3.1.1 Vilka transaktioner bör beskattas?

En intressant aspekt vid valet av vilka transaktioner som skall beskattas framförs av Shaviro.

Han genomförde en studie av det amerikanska skattesystemet med avsikt att utröna vilka

händelser som borde utlösa beskattning. Han uttrycker det som att transaktioner med s.k. låg

elasticitet tenderar att utföras trots att beskattning inträder och därmed bör beskattas i högre

utsträckning än transaktioner med hög elasticitet.

                                                                
42 Det är endast Englund som hävdar att kontinuitetsprincipen utgör huvudprincip;Kontinuitetsprincipen i svensk
inkomstbeskattning, Persson Österman, s 99
43 Något om subjektiv skatteskyldighet för förvärvsinkomst, Melz, SN 1992,  s. 465
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Transaktioner med s.k. låg elasticitet innebär att dessa inte är så känsliga för

kostnadsökningar, utan ändå kommer att genomföras. Det föreligger alltså en relativt liten risk

att aktören förändrar sitt beteende p.g.a. en kostnadsökning eller p.g.a. förekomsten av en

skatt.

Det är oerhört svårt att beräkna elasticiteten i olika situationer och för olika transaktioner.

Utgångspunkten i Shaviros bedömning är dock att transaktioner som genomförs trots högre

beskattning, i större utsträckning bör beskattas. Han anför att transaktioner som medför en

”reell förändring” av situationen för den skattskyldige i regel har låg elasticitet.  Exempel,

enligt honom, på en sådan situation är val av etablering utomlands, att träda in på en ny

marknad.

En sådan transaktion tål, enligt Shaviro, skatt bättre än en transaktion inom en och samma

marknad.44 Det anförs dock även att transaktioner som kan undvikas genom alternativa

förfaranden inte bör utlösa beskattning.

Vid en diskussion kring huruvida uttagsbeskattning är en rimlig följd av etablering utomlands

kan man tillämpa delar av Shaviros resonemang. Man kan försöka att legitimera

uttagsbeskattningen genom att hävda att en etablering utomlands är en transaktion med låg

elasticitet, innebär även en reell förändring, och därför skulle tåla skatt av den anledningen att

aktören inte skulle välja ett annat alternativ endast p.g.a. skatten. Med anledning av Sveriges

medlemskap i EU kan man dock hävda att en etablering utomlands inte är en mer reell

förändring än en etablering inom landet, då en gemensam marknad skapats. Paralleller kan då

dras till det uttalande Shaviro gjort angående transaktioner som kan undvikas genom

alternativa förfaranden och det talar för att uttagsbeskattning inte bör ske. Frågan är dock om

en etablering inom landet är ett alternativ till en etablering utomlands med anledning av vårt

medlemskap. Jag anser att de två etableringsmöjligheterna inte är helt likvärdiga och inte

utgör alternativ till varandra. Jag tror att ett företag etablerar sig i ett annat land av mer

specifika skäl och har svårt att se att en skatt skulle kunna förändra detta beslut.

                                                                
44 Shaviro benämner detta ”significance-of-change” principen, An efficiency Analysis of realization and
recognition rules under the federal income tax, Tax law review 1992,  s. 65
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Vid uttagsbeskattning vid etablering utomlands tillämpas subjektsprincipen och det kan av

ovan anförda resonemang anses vara en rimlig följd av transaktionen, då skatten förmodligen

inte har så stor inverkan på den aktören som beslutar sig för att förlägga en del av

verksamheten i en annan medlemsstat. Mot detta kan dock anföras att vid en nationell

omstrukturering finns möjligheten att skjuta upp beskattningen genom en tillämpning av

kontinuitetsprincipen och frågan kan därför ställa som det inte vore en rimlig möjlighet även

vid en internationell omstrukturering.

Frågan man måste ställa då är dock hur kontinuitetslösningen skulle kunna tillämpas i en

sådan situation? Genom ett beaktande av kontinuitetsprincipen ur ett Europeiskt perspektiv i

stället för att nationellt hade ett uppskjutande av beskattningen till den faktiska realisationen

av vinsten kunna förekomma även vid internationella omstruktureringar.

Enligt svensk skatterätt finns det inget stöd för att tolka kontinuitetsprincipen så vidsträckt,

men man skulle eventuellt kunna finna stöd för en sådan tolkning enligt EG-rätten och

fördragen. Tolkningen av kontinuitetsprincipen ur ett Europeiskt perspektiv skulle kunna

härledas från den lojalitetsplikt medlemsstaterna åläggs enligt artikel 10 i EG-fördraget.

I artikel 10  1 st EG-fördraget stadgas:

”Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att

säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av detta fördrag eller av de åtgärder som

vidtagits av gemenskapens institutioner. Medlemsstaterna skall underlätta att

gemenskapens uppgifter fullgörs.”

Denna lojalitetsplikt skulle i detta fallet kunna läsas tillsammans med artikel 3 i EG-fördraget,

som behandlar frågan kring undanröjandet av samtliga hinder på den gemensamma

marknaden..45 Jag anser att det vore önskvärt med en vid tolkning av lojalitetsplikten i

förhållande till artikel 3, men det är ytterst tveksamt om en så vid tolkning ens skulle vara

möjlig med tillämpning av EG-domstolens dynamiska tolkningsmetod.

                                                                
45 Delar av artikel 3 finns återgiven i avsnitt 4.1.1
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Visserligen skulle det ligga i linje med  målet att öka EG-rättens tillämpningsområde och dess

effektivitet46, men i dagens läge vore det inte möjligt att ålägga medlemsstaterna en sådan

vidsträckt skyldighet enbart baserad på en ytterst abstrakt formulerad bestämmelse i fördraget.

Med detta avsnitt har jag velat uppmärksamma dels kontinuitetsprincipens betydelse och

funktion och jag har dels försökt att sätta denna i förhållande till dess motsats,

subjektsprincipen. Syftet var att öka förståelsen för vilka motiv som kan ligga bakom regeln

om uttagsbeskattning vid etablering utomlands. Eftersom tillgångarna försvinner från svensk

skattejurisdiktion kan inte kontinuitetsprincipen upprätthållas och av den anledningen

beskattas inkomsten hos den där inkomsten uppkommit i förenlighet med subjektsprincipen.

Vid beaktande av Shaviros teorier om när beskattning bör utlösas ter det sig som en rimlig

lösning att inkomsten beskattas hos överlåtaren. Detta förutsatt att en etablering i landet och

utomlands inte värderas lika, eftersom beskattningen då kan få till följd att ett mindre

fördelaktigt alternativ väljs, t.ex. en nyetablering i Sverige i stället för utlandet, enbart av den

anledningen att kostnaden för skatten då undviks.

En tolkning av kontinuitetsprincipen ur ett europeiskt perspektiv är i dagens läge, utan

ytterligare rättsakter, inte möjligt främst med anledning av lojalitetspliktens och artikel 3:s

vaga och abstrakta formulering. Jag tycker dock att en sådan tolkning vore en lämplig metod

för att i framtiden uppnå just en gemensam marknad, men detta kräver, som ovan framförts,

enligt min mening, en mer omfattande harmonisering och ett annat politiskt läge inom

unionen.

                                                                
46 Se angående EG-domstolens tolkningsmetod i avsnitt 2.3 på s. 13
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4. Etableringsrätten

4.1  Etableringsrättens innebörd

Som jag ovan anfört är det en nödvändighet för besvarandet av de i uppsatsen uppställda

frågeställningarna att försöka utröna vad etableringsrätten i artikel 43 i Romfördraget

innebär, omfattar och vilka skyldigheter för medlemsstaterna som kan härledas från

stadgandet. Jag kommer nästan uteslutande att behandla etableringsfriheten rörande

juridiska personer, men kommer i analysen av vad som exakt omfattas av

etableringsfriheten dra paralleller till rättsfall rörande den fria rörligheten för fysiska

personer.

Artikel 43  1 st i EG-fördraget stadgar:

”Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar för medborgare i

en medlemsstat att fritt etablera sig på en annans medlemsstats territorium

förbjudas. Detta förbud skall även omfatta inskränkningar för medborgare i en

medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller

dotterbolag.”

Bestämmelsen har tillerkänts direkt effekt, vilket betyder att den kan i samma

utsträckning som nationella bestämmelser åberopas inför en nationell domstol i en

medlemsstat.

Bestämmelsen äger, liksom andra delar av EG-rätten, företräde framför nationella regler

och det kan få till följd att en nationell bestämmelse kan åsidosättas om den befinns

strida mot etableringsrätten, t.ex. den svenska regeln om uttagsbeskattning. En

förutsättning för att etableringsrätten skall kunna tillämpas är att företaget i fråga

grundats enligt en av medlemsstaternas rättsordningar och att verksamheten består av ett

självständigt utövande av ekonomisk verksamhet.47

                                                                
47 Europarecht, Hemmer, Hutka, Wüst, , s. 164



32

4.1.1 Etableringsrätten; Förbud mot diskriminering och begränsning?

För att kunna utröna vad som skall förstås med etableringsrätten och för att kunna

bedöma huruvida uttagsbeskattningen strider mot etableringsrätten måste två frågor

avgöras; dels huruvida etableringsrätten förbjuder begränsande skatteregler för den fria

rörligheten, dels huruvida uttagsbeskattningen är att anse som en begränsning för den

fria rörligheten. Jag kommer i detta kapitlet behandla huruvida begränsande skatteregler

strider mot etableringsrätten. Vad jag avser att behandla är först och främst om enbart

en skatt, d.v.s. en begränsning, inget förhindrande, är förbjuden enligt bestämmelsen om

etableringsrätt i EG-fördraget.

Bestämmelsen om etableringsrätt förbjuder först och främst all slags diskriminering,

såväl direkt som indirekt diskriminering. Enligt bestämmelsen om etableringsrätt är

öppen diskriminering av någon p.g.a. dennes nationalitet aldrig tillåten. En sådan

diskriminering kallas direkt diskriminering, på engelska benämnd ”overt

discrimination”. Etableringsrätten omfattar dock även s.k. indirekt diskriminering, s.k.

covert discrimination, vilken innebär att även sådana bestämmelser omfattas av förbudet

som inte innebär en öppen diskriminering av utländska personer, men att det finns större

risk för att utländska personer träffas av just de reglerna. Sådan diskriminering kan t.ex.

föreligga om regler om medborgares hemvist medför särbehandling, eftersom utländska

medborgare av naturliga skäl ofta bor utomlands.

Enligt diskrimineringsförbudet i artikel 43 står det alltså klart att utländska juridiska

personer har rätt enligt fördraget att bli behandlade som de inhemska rättssubjekten,

något som man i Tyskland ganska träffande benämner som

”Inländergleichbehandlung”. 48 Ett exempel på detta är Kommerzbankmålet49, då en tysk

bank med fast driftställe i Storbritannien fick tillbaka skatt, enligt bestämmelser i

dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Storbritannien, men erhöll ej den

överskjutande skatträntan som de företag med skatterättsligt hemvist i Storbritannien

fick.

                                                                
48 Europarecht, Hemmer, Hutka, Wüst, s. 167
49 Kommerzbank, Case C-330/91
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I Kommerzbankmålet fastställde EG-domstolen att fördragsbrott förelåg, eftersom alla

som får tillbaka skatt enligt fördraget skall behandlas lika, oavsett skatterättsligt

hemvist.

Jag har inte för avsikt att mer ingående redogöra för vad som enligt praxis och doktrin

uppfattas som diskriminering enligt artikel 43, då den svenska regeln om

uttagsbeskattning vid etablering i en annan medlemsstat inte verkar diskriminerande,

utan mer eventuellt kan ses som en begränsning av den fria rörligheten på den

gemensamma marknaden.

Det är på intet sätt avgjort och det finns inga klara svar angående huruvida artikel 43

även förbjuder begränsande regler, och uttalanden i doktrin skiljer sig åt i stor

utsträckning. 50 I dagsläget pekar dock praxis från EG-domstolen utan tvekan mot att

artikel 43 även förbjuder begränsningar av etableringsrätten på den gemensamma

marknaden.

4.1.1 Etableringsrätten; Förbud mot begränsande skatteregler?

Frågan är om en medlemsstat i EU har en i fördraget stadgad skyldighet att undanröja

alla skatteregler som kan verka begränsande för företag som önskar etablera sig

utomlands. Ett bejakande av den frågan skulle innebära att även sådana skatteregler som

drabbar såväl utländska som inhemska rättssubjekt, d.v.s. en bestämmelse utan

diskriminerande karaktär, inte är fördragsenliga och lämpligen bör undanröjas.

I EG-rättslig doktrin framförs att det med paralleller till beskrivningen av unionens

verksamhet i artikel 3 i EG-fördraget, vilken säger att samtliga hinder på den fria

marknaden skall avlägsnas, och även rättsfall rörande t.ex. fri rörlighet för varor,

tjänster och fysiska personer kan slutsatsen dras att artikel 43 även förbjuder

begränsande skatteregler.51

                                                                
50 Det kan utläsas en stor skillnad mellan tolkningen av rättsläget i Tyskland och Sverige. I Tyskland förespråkas
linjen att etableringsrätten inte innebär ett förbud mot begränsande nationella regler, men i Sverige förespråkas
motsatsen.
51 Europarecht, Hemmer, Hutka, Wüst,  s 168 och EU law, Craig, De Burca, s 745
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I artikel 3 EG-fördraget stadgas:

”1  För att uppnå de mål som anges i artikel 2 skall gemenskapens verksamhet på

de villkor och i den takt som anges i detta fördrag innefatta

….  c) en inre marknad som kännetecknas av att hindren för fri rörlighet för varor,

personer, tjänster och kapital avskaffas mellan medlemsstaterna,”

Linjen i det ovan anförda resonemanget har inte helt konsekvent följts av EG-

domstolen, men genom ett antal mål kan förespråkarna för ett begränsningsförbud till

viss del finna stöd.52

Motståndarna till att utöka omfånget för artikel 43 att även förbjuda begränsningar av

etableringsfriheten hävdar att paralleller till t.ex. den fria rörligheten för varor inte kan

göras av den anledningen att etablering i ett annat medlemsland innebär ett mer

varaktigt och permanent tillstånd, vilket inte är fallet vid handel med varor. Det

starkaste argumentet mot att utöka artikelns omfång att gälla samtliga begränsningar är

att en sådan tolkning skulle i för stor utsträckning inkräkta på medlemsstaternas

suveränitet och självbestämmande. Det hävdas att en sådan extensiv tolkning av

bestämmelsen, att även omfatta begränsande nationella regler, inte ligger i linje med

gemenskapens eller unionens intressen i dagens läge. Man pekar även på det faktum att

inga harmoniseringsåtgärder företagits på området och att det därför inte skulle vara

legitimt med en sådan tolkning. 53

Det kan relativt klart från argumenten utläsas att stor vikt läggs vid unionens läge idag,

d.v.s. vad som är att betrakta som  politiskt korrekt. Frågan är följaktligen huruvida det

skulle vara politiskt korrekt att tolka bestämmelsen om etableringsrätt så extensivt att

nationella skattebestämmelser kan åsidosättas endast av den anledningen att de

begränsar den fria rörligheten på något sätt.

Den rättsliga innebörden har diskuterats i väldigt liten omfattning, då förmodligen

främst med anledning av att tolkningen av bestämmelsen i så stor utsträckning präglas

av just det politiska läget inom unionen snarare än det rättsliga.

                                                                
52 Se bl. a. Case C-55/94, Gebhard
53 Europarecht, Hemmer, Hutka, Wüst, , s 168
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Vad är det då som talar för att bestämmelsen och etableringsrätt även omfattar ett

förbud mot begränsningar för företag att etablera sig i en annan medlemsstat? I Craig

och De Burca:s EU law beskrivs utvecklingen av tolkningen av artikel 43 på följande

vis:

”…in line with the direction which its case law on the free movement of goods,

services and workers has also taken, the European Court of Justice has moved

away, initially in a gradual way, but more recently quite decisively from the

emphasis on unequal treatment.”54

Vad som sägs är alltså att fokus vid tolkningen av etableringsrätten har flyttats bort från

icke-diskriminerande regler och det tyder vidare på att etableringsrättens omfång kan

komma att utökas till att även gälla begränsande regler för den fria rörligheten.

Det finns ett antal mål som talar för en utveckling av etableringsrätten till att omfatta ett

förbud mot mer än enbart diskriminerande regler. Målen rör visserligen inte alla

skatteregler, men är trots det relevanta för att kunna försöka fastställa omfånget av

artikel 43, eftersom EG-domstolen i skattemål själv hänvisar till andra mål som inte rör

skattefrågor.55

I fallet Klopp56 vägrades en tysk advokat inträde i Paris advokatsamfund endast av den

anledningen att han redan var etablerad i en annan medlemsstat. Reglerna för

advokatsamfundet gällde såväl för inhemska såsom utländska jurister. Ingen

diskriminering var alltså förhanden. Domstolen hävdar i sitt domslut att det visserligen

är en nationell angelägenhet att lagstifta om krav för utövande av vissa yrken, men att

det inte är förenligt med EG-rätten att kräva att juristen enbart får praktisera på en plats,

då medborgarna enligt fördraget garanteras friheten att etablera sig på mer än ett ställe

inom unionen. Genom fallet Klopp fastställdes inte att artikel 43 även omfattar ett

förbud mot begränsande regler, utan uttalandet i målet inskränker sig till de fall då

nationella regler direkt förhindrar etablering i ett annat land. Detta eftersom den rätten

klart och tydligt framgår av fördraget.

                                                                
54 EU-law, Craig, de Burca, s 745
55 Se resonemnaget kring målet Gebhard, Case C-55/94
56 Klopp, Case 107/83
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I tre intressanta mål57 framförde domstolen att nationella regler utgjorde orimliga hinder

mot att bedriva yrkesverksamma aktiviteter i flera medlemsstater, trots att reglerna inte

var diskriminerande utan gällde såväl medlemsstatens egna medborgare såsom

medborgare i andra medlemsländer.

I ett av fallen framförde domstolen att reglerna:

”… might place community citizens at a disadvantage when they wish to extend

their actvities beyond the territory of a single memberstate.”58

I målet Gullung59 hävdar domstolen att ett krav, oavsett nationalitet, på medlemskap

eller registrering för att kunna etablera sig i en annan medlemsstat eventuellt utgör ett

fördragsbrott om det inte kan motiveras av objektivt rimliga och godtagbara skäl.

Det mest betydelsefulla målet för att eventuellt kunna styrka att även begränsande

bestämmelser som förhindrar eller inskränker etableringsrätten inom unionen är

oförenliga med etableringsrätten är målet Gebhard60. Vad som gör målet så intressant är

att EG-domstolen gör en klar hänvisning till andra fördragsregler och rättigheter som rör

fri rörlighet och hävdar att samma principer ligger bakom samtliga friheter om rörlighet

och att dessa av den anledningen skall tolkas enhetligt.

Då EG-domstolen talar om att samtliga friheter skall tolkas enhetligt kan en parallell

dras till ett intressant mål rörande den fria rörligheten för fysiska personer, Bosman-

målet.61

I Bosman-målet, som då visserligen rör rörligheten för fysiska personer, rörde det sig

om en transfer av en fotbollsspelare från en belgisk klubb till en fransk, vilket enligt

belgiska regler utlöste en betalningsskyldighet för den franska klubben som önskade

förvärva spelaren.

                                                                
57 Kemmler, Stanton och Wolf
58 Stanton, Case 143/87
59 Gullung, Case 292/86
60 Gebhard, Case C-55/94
61 Bosman, Case C-415/93
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Vad domstolen fäster avseende vid är att det inte rör sig om en diskriminerande

bestämmelse, den drabbar såväl utländska som inhemska personer som spelat i en

belgisk klubb. Det som vidare uppmärksammas är att avgiften, som enligt de belgiska

reglerna skall betalas av den franska klubben, utgör ett hinder för fysiska personer att ta

anställning i ett annat medlemsland och står därmed i strid med fördraget. Domstolen

framförde att sådana hinder kan rättfärdigas med hänsyn till olika allmänna intressen,

men att avgiften i sig utgör ett hinder och inte är förenlig med fördraget.

Med hänvisning till målet Gebhard och med beaktande av vad EG-domstolen uttalat i

mål rörande de andra friheterna kan slutsatsen dras, anser jag, att etableringsrätten i

fördraget, utöver ett diskrimineringsförbud, även omfattar ett förbud mot begränsande

nationella regler, däribland nationella skatteregler.
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5 Uttagsbeskattningen i förhållande till etableringsrätten

5.1 Uttagsbeskattningen; En begränsning av etableringsrätten

Det står klart att om det kan hävdas att samtliga bestämmelser om fri rörlighet på den

gemensamma marknaden skall tolkas lika och framförallt ges en mer vidsträckt

betydelse än att endast omfatta diskriminerande regler, så kan begränsande nationella

skatteregler komma att åsidosättas enbart av den anledningen att de utgör ett hinder för

företag som önskar etablera sig utomlands.

När det gäller regler om uttagsbeskattning som utlöses då tillgångar ”försvinner” från

svensk skattejurisdiktion måste man emellertid ställa sig frågan om uttagsbeskattningen

i praktiken verkligen utgör ett hinder. Om paralleller kan dras till Bosman-målet kan det

framstå som att enbart existensen av en avgift eller en skatt utgör ett hinder, men frågan

är om det är möjligt att likställa de båda situationerna på det sättet. När det gäller att

kunna ta ställning till huruvida uttagsbeskattning är ett hinder i gemenskapsrättens

mening måste en mer omfattande utredning företas för att kunna skapa sig en bättre

uppfattning om det politiska och rättsliga läget inom unionen.

Ett problem med att avgöra huruvida uttagsbeskattning vid etablering utomlands är

förenlig med EG-rätten är svårigheten att dra paralleller till fall där hindret inte är en

skattebestämmelse. Av rättsutvecklingen och även av EG-domstolens praxis att döma

finns det större utrymme för dels godtagande av nationella skattebestämmelser, d.v.s.

förklara dem förenliga med fördragen, dels möjlighet till rättfärdigande av

bestämmelsen. 62 Vidare är det svårt att företa bedömningen med anledning av att praxis

rörande skattebestämmelser som verkar begränsande på etableringsrätten på den

gemensamma marknaden är relativt begränsad. Det faktum att EG-domstolen dessutom

kringgår de mest kontroversiella frågorna genom användande av vidlyftiga

formuleringar vid besvarandet av frågor som ställs förenklar inte heller på något vis

analysen av rättsläget.

                                                                
62 Möjlighet till rättfärdigande av en bestämmelse kommer att behandlas i kapitel 6.
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Med anledning av den knapphändiga vägledningen i tidigare rättsfall bör alltså en

analys göras av de rättsfall som finns att tillgå och sätta de uttalanden som gjorts av

generaladvokaten och EG-domstolen i förhållande till EG-domstolens dynamiska

tolkningsmetod. Den dynamiska tolkningsmetod som används av EG-domstolen bör

beaktas för att kunna utforma en ungefärlig prognos för vad EG-domstolen skulle kunna

komma fram till i en rättslig bedömning av den svenska regeln om uttagsbeskattning.

För att kunna ge en ungefärlig prognos har jag använt ett antal aspekter som jag tror

skulle kunna vara relevanta för att kunna sätta regeln om uttagsbeskattning i förhållande

till etableringsrätten och bedöma om den svenska regeln är förenlig med EG-rätten.

5.1.1 Hur skall en begränsning av etableringsrätten tolkas?

Efter att ställning tagits för att etableringsrätten i dagens läge förmodligen även skall

tolkas som ett förbud mot begränsningar på den gemensamma marknaden måste

ställning tas till huruvida regeln om uttagsbeskattnings överhuvudtaget utgör ett hinder

eller en begränsning på den gemensamma marknaden. Frågan man måste ställa är; om

uttagsbeskattningen påverkar ett företag vid valet om en utlandsetablering skall ske eller

inte, d.v.s. huruvida beskattningen är en begränsning överhuvudtaget.

5.1.1.1 Aspekter av betydelse vid en tolkning av etableringsrätten

För att kunna avgöra huruvida uttagsbeskattningen utgör ett hinder enligt EG-fördraget

måste en tolkning av etableringsrätten företas. Vid beaktande av den dynamiska

tolkningsmetoden63 som tillämpas av EG-domstolen och domstolens möjlighet att

därigenom öka EG-rättens tillämpningsområde och effektivitet kan några aspekter

tänkas ligga till grund för en analys av fördraget. Argument som kan tänkas vara av

betydelse för att kunna klargöra innebörden av etableringsrätten är sådana rörande

skatteneutralitet och argument rörande fördelningen av skatteintäkter inom unionen.

                                                                
63 Se avsnitt 2.3
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5.1.1.1.1 Neutralitetsaspekter

Neutralitetsargumentet används ofta i den skattepolitiska diskussionen som stöd för

åberopande av den ena eller andra lösningen på ett skatterättsligt problem.

Neutralitetsargumentet baseras på tanken om ett helt neutralt skattesystem, vilket skulle

vara ett skattesystem som inte påverkar de ekonomiska aktörernas beteenden på

marknaden.

Det nationalekonomiska kriteriet för en neutral beskattning är i princip att beskattningen

skall utformas på ett sådant sätt att de skattskyldiga agerar på samma sätt som om inga

skatter fanns.64 I svensk skattedoktrin har neutralitetsprincipen konkretiserats på så vis

att två alternativa handlingsvägar som är ekonomiskt likvärdiga före skatt också skall

vara det även efter skatt.65 Beskattningen skall alltså förhålla sig neutral på ett sådant

sätt att den ekonomiska aktören, den skattskyldige, inte påverkas i sitt val av

associationsform, investeringsalternativ eller liknande.

Vad som mer exakt ligger i begreppet eller hur det praktiskt skall omsättas verkar inte

någon ha riktigt klart för sig, eller det framgår i alla fall tydligt att begreppet kan

användas som ett abstrakt argument i en mängd situationer utan att någon egentligen

kan sätta tummen på vad som egentligen avses.

Mattsson uttrycker förvirringen på följande vis:

”Det är inte uteslutet att begreppet neutralitet i den skattepolitiska debatten används

på en så hög abstraktionsnivå att ingen fattar meningen med det använda begreppet

än talaren själv.” 66

                                                                
64 Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser, Ståhl, s. 89
65 Inkomst eller kapitalvinst, Mutén, s. 119
66 Neutral inkomstskatt- Vad är det?, Mattson, s. 88, Se Kontinuitetsprincipen, Persson Österman, s.33
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Av uttalandet framgår att man kan använda sig av neutralitetsargumentet i en

diskussion, men att det är tveksamt om argumentet egentligen kommer att övertyga

någon annan än en själv. Jag anser dock att neutralitetsaspekten är så intressant för

frågeställningarna i uppsatsen att det ändå är värt ett försök att argumentera kring

neutralitet vid tolkningen av EG-fördraget och vid bedömningen av huruvida

uttagsbeskattning är förenlig med det samma.

Neutralitetsprincipen är en ekonomisk princip som bygger på idén att människan

handlar ekonomiskt rationellt och att större utrymme för opåverkat ekonomiskt

handlande skulle leda till ett högre välstånd genom en högre effektivitet i

samhällsekonomin.67 Neutralitetsprincipen innebär alltså att ett perfekt skattesystem

skulle vara ett system som i minsta möjliga mån påverkar aktörernas beteende. Frågan

som många ställer sig är dock huruvida neutralitet i sig egentligen är eftersträvansvärt,

eftersom de ekonomiska aktörernas beteende inte alltid leder till högre effektivitet i

samhällsekonomin.

Det framförs att interventioner i form av t.ex. skatter i bland kan höja effektiviteten. Ett

exempel på en sådan skatt är miljöskatter, vilka kan förbättra neutraliteten eftersom de

ökar samhällsekonomins effektivitet genom att en kollektiv nyttighet prissätts.68 När det

gäller skattesystem som har mer fiskala syften, som t.ex. inkomstskattesystemet, hävdas

det att det är bättre om de utformas icke-intervenerande. Ett argument för ett icke-

intervenerande inkomstskattesystem är att ett system av intervenerande art skulle bli

alltför invecklat och oöverskådligt. 69

Det äldre skattesystemet, före skattereformen 1990, var av mer intervenerande art och

det fick mycket svåranalyserade effekter till följd, d.v.s. en regel kunde styra åt ett håll,

men någon annanstans fanns en annan regel som verkade åt motsatt håll. Detta har lett

till slutsatsen att inkomstskatten inte skall försöka styra beteenden i samma utsträckning

som tidigare utan istället bli mer renodlad för att skapa intäkter för den offentliga

konsumtionen. 70

                                                                
67 Kontinuitetsprinciipen, Persson Österman, s. 33
68 Kontinuitetsprincipen, Persson Österman, s. 36
69 SOU 1989:33 del I, s. 58
70 Kontinuitetsprincipen, Persson Österman, s. 37
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Det står alltså klart att inkomstskattesystemet idag helst skall vara av icke-

intervenerande art, trots att interventioner i vissa fall kan leda till högre

samhällseffektivitet. Frågan man måste ställa sig då är huruvida ett skattesystem av

icke-intervenerande art är ett neutralt skattesystem. Vid endast en översiktlig granskning

av den svenska inkomstbeskattningen framstår det klart att systemet inte är neutralt.

Ett skattesystem som är neutralt skall ju inte påverka aktörernas val och beteende, men

om beskattningen, som den är i svensk inkomstbeskattning, är avhängig huruvida en

viss transaktion företas eller att ett avtal ingås står det klart att systemet inte är neutralt.

En ekonomisk aktör som äger en tillgång med en orealiserad värdestegring påverkas

naturligtvis av det faktum att en realisation av vinsten utlöser beskattning. Det kanske

inte har en avgörande betydelse, men det tas ändå i beaktande i beslutsfattandet. Den

enda skatten som skulle vara helt neutral är klumpsummeskatten, d.v.s. en sådan skatt

som uttas med samma belopp av samtliga medborgare.71 Det måste dock anses helt

uteslutet att ersätta alla olika skatter med en klumpsummeskatt, främst eftersom det

skulle stå i strid med människors grundläggande rättviseuppfattning. 72

Det framgår härmed att ett helt neutralt skattesystem inte kan uppnås då det skulle strida

mot människors uppfattning om rättvisa, så inriktningen på forskningen om optimal

beskattning utgår därför från ett traditionellt inkomstskattesystem, inom vilket man

försöker skapa så hög effektivitet som möjligt. Det vanliga i skatteekonomisk forskning

är att utgå från s.k. mikromodeller73 och det innebär att analysen utgår från att aktörer

på marknaden på något sätt förändrar sitt beteende p.g.a. en skatt.

Vid utformningen och utvecklingen av skatteregler försöker man alltså trots att

skattesystemet i huvudsak inte är att betrakta som neutralt ändå eftersträva neutralitet

genom att i minsta möjliga mån påverka aktörernas beteende genom skatter. Det låter

som en bra ledstjärna, men vad som gör neutralitet ett så väldigt svårtolkat mål eller

syfte, är svårigheten att förutse hur skatter påverkar de ekonomiska aktörernas

beteenden.

                                                                
71 Kontinuitetsprincipen, Persson Österman, s. 39
72 P. Musgrave, R. Musgrave, 1989, s. 279
73 SOU 1995:104 Bil. 1, s. 235 ff
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Schuldiner i USA hävdar att ekonomiska modeller för att åskådliggöra effekter av

skatteförändringar tenderar till att konsekvent övervärdera förändringarna i individers

beteende.74 Svårigheten med att eftersträva neutralitet är utan tvekan bristen på empiri,

d.v.s. att det är oerhört svårt att skapa sig en uppfattning om vilka effekter en viss

beskattning har på de ekonomiska aktörernas beteenden.

För att knyta an till frågeställningarna i uppsatsen kan man först och främst fastställa att

det är väldigt svårt att resonera kring neutralitet för att styrka en teori om att

uttagsbeskattningen begränsar företag på den svenska marknaden från att etablera sig i

ett annat land. Det finns ingen modell eller mätteknik som säkert kan avgöra om

situationen skulle bli annorlunda om uttagsbeskattningen vid etablering utomlands togs

bort.

Frågan är om regler eller snarare reglers borttagande kan motiveras med argument om

högre samhällelig effektivitet om det är osäkert om sådana effekter verkligen kommer

att uppnås. Persson Österman framför att det enda som med säkerhet kan sägas om

utformningen av skattelagar är att olika valmöjligheter för den skattskyldige skapas och

valmöjligheter påverkar alltid beteendet hos en aktör. I allmänhet väljer den

skattskyldige då det mest förmånliga alternativet.

I frågan om etablering utomlands är det svårt att säga om uttagsbeskattningen verkligen

utgör ett hinder eller något som gör det handlingsalternativet mindre fördelaktigt. Enligt

Persson Österman väljer ju alltid den skattskyldige ändå det mest fördelaktiga

alternativet och då kan man lika bra resonera som så att om det är mest fördelaktigt att

producera i ett annat land inom unionen så flyttar ett svenskt företag sin produktion dit

oberoende av uttagsbeskattningen. För ett företag kan dock uttagsbeskattningen medföra

en stor nackdel på så vis att en skattekredit75 som skapats, kan bibehållas om

produktionen finns kvar i Sverige, men om produktionen flyttas till en annan plats inom

unionen så upplöses skattekrediten.

                                                                
74 Kontinuitetsprincipen, Persson Österman, s 43
75 Med skattekredit menar jag en kredit som uppstår till följd av realisationsprincipens senareläggning av
beskattningen. Se Persson Österman s. 95
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Det framhålls även i motiven till de undantag som medges från uttagsbeskattning att

reglerna syftar till att skjuta upp beskattningen för att möjliggöra samhällsnyttiga

omstruktureringar. Med det uttalande i motiven i beaktande talar det för att

uttagsbeskattning i vissa situationer kan motverka en önskvärd omstrukturering

Det kan alltså fastställas att beskattning påverkar aktörerna på marknaden, men att det är

oerhört svårt att förutspå eller mäta det inflytande en skatt har på aktörerna i skilda

situationer. Detta talar mot en användning av neutralitet som tolkningskriterium vid en

tolkning av etableringsrätten i EG-fördraget, men frågan är om man helt kan bortse från

aspekten av den anledningen. Ståhl diskuterar i sin avhandling76 huruvida ekonomisk

effektivitet och neutralitet är eller bör vara några av de tolkningskriterier som skall

beaktas vid tolkning av fördragets rättigheter. Ståhl hävdar att undanröjandet av

beskattningens negativa effekter på EG: s gemensamma marknad inte längre handlar om

att upprätthålla den rättsliga icke-diskrimineringsprincipen, utan att det mer är en fråga

om att genomdriva det ekonomiska neutralitetskriteriet.77 Hon ställer därför frågan om

det därför är möjligt att basera en tillämpning av EG-fördragets bestämmelser om fria

kapitalrörelser, som hennes avhandling handlade om, på ekonomiska

effektivitetsresonemang. Frågan rör alltså om det går att intolka ett krav på neutrala

skatteregler redan i EG-fördraget, liksom det går att intolka ett krav på icke-

diskriminerande regler.

Enligt Ståhl skulle det inte vara en orimlig tanke att tolka fördraget på det sättet,

eftersom det just är icke-neutrala skattebestämmelser som hindrar och snedvrider

konkurrensen och den fria rörligheten på den gemensamma marknaden. Hon tillägger

dock att det i praktiken skulle bli mycket svårt att använda skatteneutralitet som

tolkningsdatum, eftersom det är så svårt att fastställa vilka exakta krav skatteneutralitet

ställer på utformningen av enskilda skatteregler.78

                                                                
76 Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser, K. Ståhl, Uppsala 1996
77 Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser, K. Ståhl, s 215
78 Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser, K. Ståhl, s 216
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Jag anser att bedömningen av om uttagsbeskattningen är att se som ett hinder i

fördragets mening måste baseras på ett resonemang kring skatteneutralitet och

ekonomisk effektivitet. Domstolen har dock ännu så länge undvikit att göra en sådan

bedömning genom att avstå från att svara mer konkret på vissa frågor och i andra fall

genom att framföra väldigt vaga och svårtolkade uttalanden.

För att kunna uttala sig om vad EG-domstolen lägger i begreppet begränsning krävs

vidare en analys av vad som framkommit i tidigare praxis rörande eventuellt

begränsande skatteregler.

5.1.1.1.2 Begränsning av etableringsrätten enligt praxis

Ett mål av särskild betydelse för bedömningen av vad som skall tolkas som en

begränsning av etableringsrätten är målet Daily Mail från 198879. En mängd intressanta

frågeställningar uppdagades angående beskattning, men behandlades endast till viss del

av generaladvokaten och egentligen inte alls av EG-domstolen. Av den anledningen

kommer fokus vid redogörelsen för målet i denna uppsatsen att läggas vid de uttalanden

som gjordes av generaladvokaten, då dessa uttalanden präglas av mindre försiktighet

och kan därmed vara en ledning för vad EG-domstolen skulle kunna framföra angående

den svenska regeln om uttagsbeskattning.

Daily Mailmålet handlade om ett brittiskt förvaltningsbolag som hade för avsikt att

avyttra en del av sina tillgångar. Avyttringen skulle medföra en tung beskattning för

bolaget i Storbritannien. Bolaget beslutade av den anledningen att flytta sitt säte till

Holland genom att förlägga den verkliga ledningen där och därigenom skulle

Storbritannien förlora rätten att beskatta vinsten vid avyttringen av tillgångarna.80

                                                                
79 Daily mail, Case 81/87[1988] ECR 5483
80Ett bolags nationalitet avgörs i Storbritannien av var den verkliga ledningen i bolaget utövas-- ”A body
corporate shall be deemed… to be resident or not to be a resident in the United Kingdom according as the central
management and control of its trade or business is or nit is exercised in the United Kingdom.” Income and
Corporation Taxes Act 1970
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Knäckfrågan i målet kom att röra det krav på tillstånd från finansdepartementet som var

nödvändigt för att kunna flytta sätet till Holland och som inte gavs i föreliggande fall.

Bolaget som vägrades tillstånd hävdade att kravet på tillstånd kränkte deras rätt, enligt

EG-fördraget, till fri etablering.  EG-domstolen valde att inte beröra skattefrågan, utan

hänvisade till bristen på enhetlig bolagsrätt inom dåvarande EG. EG-domstolens

underlåtelse att beröra skattefrågan uttömmande har kritiserats kraftigt och det hävdas

att domstolen i målet var alltför politiskt orienterad.81

Första frågan som behandlades i målet rörde vad som skall läggas i begreppet

etablering. I skriften förklaras att begreppet ”establishment” innebär ” integration into a

national economy” och kan utföras på två olika sätt; genom primär och sekundär

etablering. Vikt vid bedömningen av huruvida agerandet skall ses som en etablering och

omfattas av fördraget baseras huvudsakligen på huruvida etableringen är ”verklig” i den

meningen att förflyttningen inte endast motiverats av undvikandet av besvärande

nationella regler.

Frågan om vad en etablering innebär, är betydelsefull för denna uppsats då det av praxis

från EG-domstolen rörande de fyra friheterna framgått att en person inte kan åberopa

rättigheter i fördraget om den gränsöverskridande aktiviteten endast motiveras av

undgående av nationella mindre fördelaktiga regler.82 Detta är intressant även för

bedömningen av uttagsbeskattningens förenlighet med fördraget, då fördraget inte kan

åberopas om förflyttningen av tillgångarna till ett annat medlemsland enbart motiveras

av undkommande av skatt. Jag utgår i mitt arbete med frågeställningarna i uppsatsen att

etableringen inte enbart motiveras av skatterättsliga fördelar och att en ”verklig”

etablering ägt rum..

Om en förflyttning av tillgångarna verkligen utgör en etablering i fördragets mening

kvarstår frågan om, som i Daily Mailmålet, en förflyttning får göras avhängig ett

tillstånd från en offentlig myndighet och om denna myndigheten får vägra tillstånd av

skatterättsliga hänsyn.

                                                                
81 EG-rättens indirekta verkningar på svenska skatteregler, R. Persson, SN 1-2, 1995, med hänvisning till
European tax law, Kluwer, 1993, s. 26f
82 Leclercv Au blé vert, case 229/84
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Generaladvokaten uttalade i målet att en medlemsstat inte kan förhindra en juridisk

person från att utöva en enligt fördraget garanterad rättighet av den anledningen att

staten vid ett utövande av rättigheten skulle förlora skatteunderlag. Det görs dock ett

tillägg med hänsyn till EG-rättens läge, vid den tidpunkten då målet avgjordes, att

medlemsstaterna inte är enligt EG-rätten förhindrade att ta ut skatt vid en etablering

utomlands.83

Generaladvokaten framförde i Daily Mailmålet att:

” It is generally accepted that the winding-up required by national legislation as a

condition for the emigration of a company is not contrary to community law.”

Med detta uttalande i åtanke kan slutsatsen dras att uttagsbeskattning skulle kunna vara

förenlig med fördraget enbart av den anledning att den generellt sett är accepterat. Det

beror med all sannolikhet på frågans kontroversiella natur och att området kring den

direkta beskattningen är politiskt väldigt omstritt.

Det enda som egentligen framförs i Daily Mailmålet angående skattefrågan är vaga

indikationer på att det nog är godtagbart med sådana begränsningar av etableringsrätten

eftersom det är allmänt accepterat. Jag tycker att det är tämligen förvånansvärt är att det

inte överhuvudtaget diskuteras att tillståndsförfarandet kan betraktas som ett hinder,

men att skatten eventuellt skulle kunna rättfärdigas genom undantagsbestämmelser i

fördraget eller av andra grunder.

Det står relativt klart, efter att ha studerat målet, att skattefrågan var för kontroversiell

för att uttömligen analyseras och klargöras, och därför valde man att skjuta avgörandet

på framtiden. Varför är Daily Mailmålet intressant för frågeställningarna i denna

uppsatsen? Anledningen till att målet är värt att redogöra för och diskutera är för att

kunna avgöra dels huruvida uttagsbeskattningen vid utflyttning är att se som ett hinder,

dels vilken hänsyn som skall tillmätas det faktum att ett medlemsland förlorar

beskattningsunderlag till ett annat.

                                                                
83 ”…Memberstates are not prevented from requiring a company to settle its fiscal position upon a transfer…,
even where winding-up is not required.”
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För att knyta an till frågeställningen i denna uppsatsen angående uttagsbeskattning är

frågan om det finns någon reell skillnad mellan utflyttning av tillgångar och utflyttning

av ledningen. I Daily Mailmålet flyttades sätet till Holland, vilket innebär att den

primära beskattningsrätten tillföll Holland efter utflyttningen och inte Storbritannien.

Vid utflyttning av tillgångar, t.ex. vid etablering av ett fast driftställe i ett annat land

behåller bolagets sätesstat den primära beskattningsrätten.  Vid en snabb anblick skulle

man kunna tänka sig att situationerna är väldigt olika.

Granskar man däremot situationerna närmare framstår det tydligt att situationerna är

nästan likvärdiga, då de utflyttade tillgångarna försvinner från den ursprungliga statens

skattejurisdiktion i båda fallen. Effekten är den samma i båda situationerna, eftersom

den inkomst som är hänförlig till de utflyttade tillgångarna i båda fallen skall beskattas i

den staten dit tillgångarna förflyttats. I fallet då det skatterättsliga hemvistet kommer de

utflyttade tillgångarna att beskattas i den nya hemviststaten, och i det fallet enbart ett

fast driftställe uppstår beskattas de utflyttade tillgångarna i källstaten.

En intressant skillnad fallen emellan är dock att EG-domstolen i ett hypotetiskt fall då

endast ett fast driftställe uppstår inte kan avfärda den skatterättsliga problematiken

enbart med hänvisning till att bolagsrätten inte är harmoniserad. I domslutet i Daily

Mailmålet fokuserar domstolen helt på den bolagsrättsliga problematiken och framför

att behandlingen av fysiska personer skiljer sig från behandlingen av juridiska eftersom

de juridiska är produkter av olika nationella rättssystem. Etableringsrätten medger enligt

domstolen inte någon rätt för juridiska personer att flytta den verkliga ledningen från en

medlemsstat till en annan, d.v.s. någon rätt att emigrera till en annan medlemsstat,

eftersom området inte har harmoniserats.

Vad som borde ha beaktats i Daily Mailmålet och vad som bör beaktas i ett hypotetiskt

mål då enbart ett fast driftställe upprättats är just vilka skatterättsliga konsekvenser, som

utlöses vid en utflyttning eller etablering i en annan medlemsstat, som är förenliga med

fördraget. Frågan är om domstolen idag skulle göra en annan bedömning i ett

hypotetiskt fall rörande den svenska regeln om uttagsbeskattning vid etablering

utomlands.
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Det finns ett antal aspekter som talar för att ett uttalande idag angående

uttagsbeskattningen skulle kunna uttryckas annorlunda. Först och främst avgjordes

målet 1988 och man får säga att både det rättsliga och framförallt kanske det politiska

läget sedan dess förändrats. Med hänvisning till Bosman-målet kan man se en skärpning

av vad som enligt fördraget skall anses som ett hinder och som därmed skall betraktas

som fördragsstridigt. En parallell till Bosman-målet måste dock göras med försiktighet

eftersom målet först och främst rörde en fysisk person och för det andra inte en

skattefråga.

I kritiken mot Daily Mailmålet kan utläsas ett missnöje mot att domstolen inte

utnyttjade sitt utrymme för en friare tolkning av EG-fördraget, den s.k. dynamiska

tolkningsmetoden, vilket hade kunnat medföra att tillståndssystemet enligt brittisk lag

hade kunnat ansetts vara fördragsstridigt. Man hade kunnat tänka sig att ett

ogiltigförklarande av tillståndsförfarandet kunnat motiveras av EG-domstolen mål att

förstärka gemenskapen och dess federala drag och öka EG-rättens effektivitet och

tillämpningsområde. Dessa mål skulle även kunna vara ett medel för domstolen att

förklara den svenska regeln om uttagsbeskattning oförenlig med fördraget.

Vad jag har försökt att framföra med denna redogörelsen är att jag tror att en bedömning

av EG-domstolen idag rörande den svenska regeln om uttagsbeskattning till stor del

skulle vara avhängig det politiska läget, vilket har förändrats sedan 1988. En ändring av

det politiska läget tycker jag kan utläsas av kommissionens kursändring i

harmoniseringsarbetet84 och av EG-domstolens skärpta inställning mot begränsningar av

rörligheten på den gemensamma marknaden. Med utvecklingen rörande de andra

friheterna i beaktande skulle EG-domstolen av den anledningen idag kunna komma till

slutet att uttagsbeskattningen är att betrakta som en begränsning  av etableringsrätten

och därmed fördragsstridig.

Frågan kvarstår dock hur långt EG-domstolen kan gå och hur stora friheter den kan ta

sig. Det är ytterst osäkert om ett sådant ingripande, d.v.s. att förklara den svenska regeln

om uttagsbeskattning oförenlig med fördraget, verkligen ligger inom området för

samarbetet.

                                                                
84 Se avsnitt 2.4.1.2
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Visserligen har det politiska och rättsliga läget förändrats sedan 1988, men det är ytterst

osäkert om en sådan vidsträckt tolkning av etableringsrätten är godtagbar ens i dagens

läge. Även om en liknande situation som den i Daily Mailmålet skulle prövas av EG-

domstolen, fast med den skillnaden att endast ett fast driftställe uppkommit, är det

möjligt att EG-domstolen skulle godta regeln om uttagsbeskattning enbart av den

anledningen att beskattningen är allmänt godtagbar och att det skulle ligga utanför dess

kompetens att förklara den oförenlig med fördraget. En annan utväg är eventuellt för

kontroversiell och kan kanske inte ens legitimeras med EG-domstolens väl omtalade

dynamiska tolkningsmetod.

5.1.1.1.3 Fördelning  av skatteintäkter inom unionen

Vid en bedömning av uttagsbeskattningens förenlighet med fördraget bör ytterligare en

aspekt beaktas och den rör fördelningen av skatteintäkter inom unionen. Av föregående

avsnitt rörande tolkningen av etableringsrätten i fördraget har det uppmärksammats att

neutralitet är en aspekt som bör beaktas vid tolkning av etableringsrätten, men att det av

tidigare praxis framgår att sådana aspekter inte närmare har diskuterats. En anledning

till detta tror jag är svårigheten för EG-domstolen att uttala sig om skattebestämmelser

som har till syfte att fördela skatteintäkter mellan medlemsstaterna, främst eftersom

detta område inte är harmoniserat.

Neutralitet är någonting som medlemsstaternas vid utformningen av deras skattesystem

bör eftersträva, men när man talar om neutralitet i beskattningen ur ett

gemenskapsperspektiv tas ingen direkt hänsyn till hur skatteintäkterna skall fördelas

mellan medlemsstaterna. En utformning av beskattningen i enlighet med

neutralitetskraven får naturligtvis betydelse för hur skatteintäkterna kommer att fördelas

medlemsstaterna emellan. Om skattereglerna inom unionen skulle utformas neutralt kan

ändå den fördelning som åstadkoms avvika från vad som kan anses vara en riktig eller

rättvis fördelning. 85 Neutralitet kan alltså inte beaktas isolerat från andra krav på

skattelagstiftningen.

                                                                
85 Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser, Ståhl, s. 114
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Det har i doktrin hävdats att det inte finns några objektivt godtagbara skäl för att den

ene eller den andra fördelningen av skatteintäkterna skulle vara riktigare eller mer

rättvis än den andra, utan att det endast är en fråga om vad som är politiskt

genomförbart.86

Fördelningen av skatteintäkterna mellan medlemsstaterna utgör egentligen det kanske

svåraste hindret mot en harmonisering av företagsbeskattningen inom EU, då det

naturligtvis är angeläget för alla medlemsstaterna att kunna driva in skatt för alla

inkomster genererade i staten.

Det är den aspekten rörande fördelningen av skatteintäkter som är väldigt problematisk

när man diskuterar uttagsbeskattningens förenlighet med fördraget, då en förklaring att

den inte är förenlig med fördraget får till följd att en vinst genererad i en medlemsstat

kommer att beskattas i en annan. Ett argument för att acceptera uttagsbeskattningen är

just att inkomsten eller värdestegringen genererats i den ursprungliga staten och

rimligtvis även skall beskattas där. Man kan ju föra ett resonemang kring att företaget i

den ursprungliga staten tagit i anspråk infrastruktur och andra offentligt finansierade

tjänster och av den anledningen skall återgälda staten genom att betala skatt.

Ytterligare ett problem med att se neutraliteten ur ett europeiskt perspektiv är att

skattesystemen trots allt inte är harmoniserade och att det inte finns någon klar

fördelningsstrategi vid rörelser på den gemensamma marknaden. Det framfördes bl. a.  i

doktrin rörande Daily Mailmålet att det inte skulle kunna anses vara fördragsstridigt att

kräva att den latenta vinsten som genererats i den ursprungliga sätesstaten tas upp till

beskattning i det landet där den uppstått.

                                                                
86 Harmonising corporate taxes in Europe, Fiscal studies, Devereux, Pearson, s. 22
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5.1.1.1.4 Fördelning av skatteintäkterna enligt den internationella skatterätten

När det gäller fördelningen av skatteintäkter inom unionen finns det som sagt inga

konkreta beslut eller regler, men inom den internationella skatterätten har dock ändå

vissa, mer eller mindre accepterade, principer för hur beskattningsrätten och därmed

skatteintäkterna skall fördelas mellan länderna utvecklats, d.v.s. en fördelning mellan

käll- och hemviststaten.  87

Principerna om fördelning mellan käll- och hemviststaten är inte juridiskt bindande

begränsningar av hur långt de enskilda staternas skatteanspråk får sträcka sig, utan

internationellt vedertagna principer för vad som utgör en rimlig avgränsning av dessa

anspråk.88 Utgångspunkten är nämligen att staterna i grunden har en oinskränkt

beskattningsrätt, som endast kan inskränkas genom folkrättsliga avtal, s.k.

dubbelbeskattningsavtal.

Genom internationella dubbelbeskattningsavtal där en fördelning gjorts mellan

hemviststaten och den staten där det fasta driftstället är förlagt, källstaten, kan man

hävda att en sedvana uppstått. Det är allmänt accepterat idag att t.ex. Sverige har den

primära beskattningsrätten på de inkomster genererade av ett svenskregistrerat

aktiebolag, men att de inkomster som genererats genom ett fast driftställe i ett annat

land skall beskattas där de uppstått, d.v.s. i källstaten. Ser man på regeln om

uttagsbeskattning endast ur det perspektivet ter det sig relativt självklart att tillgångar

som överförs vid en etablering till en annan stat också skall beskattas där. Ett problem

med detta synsättet är dock att inkomsterna som skall beskattas i den staten där

etableringen skett kanske inte har uppstått där och av den anledningen bör beskattas i

den ursprungliga staten där inkomsterna uppkommit.

Vilka argument finns det då angående fördelningen av skatteintäkter inom unionen?

Angående fördelningen av skatteintäkter inom unionen finns enbart de folkrättsliga

avtal som slutits och den sedvana som uppstått genom tillämpning av folkrättsliga avtal

mellan medlemsstaterna. Genom de slutna folkrättsliga avtalen har en beskattningsrätt

för källstaten grundats.

                                                                
87 Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser, Ståhl, s. 115
88 Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser, Ståhl, s. 115
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Källstatens beskattningsföreträde brukar motiveras med att inkomsten, för sin

uppkomst, ofta är beroende av källstatens infrastruktur och naturresurser. Samma

argument kan användas för att motivera hemviststatens beskattningsrätt, då det kan

hävdas att företaget dragit nytta av infrastruktur och offentlig service i hemviststaten

och av den anledningen bör företagets inkomst beskattas där.89

Det faktum att Sverige frivilligt ingått dubbelbeskattningsavtal tycker jag dock inte är

ett argument mot uttagsbeskattning vid etablering utomlands då fördelningen mellan

hemviststaten och källstaten hänför sig till de inkomster som genereras vid det fasta

driftstället och inte den inkomster som redan uppstått i det landet varifrån tillgångarna

flyttats.

Genom att Sverige ingått ett dubbelbeskattningsavtal av exemptmodell avstår

visserligen Sverige frivilligt från att beskatta den inkomsten som uppstår i källstaten,

d.v.s. i den staten där det fasta driftstället är förlagt, men det betyder inte att tidigare

uppkommen värdestegring skall beskattas av källstaten utan den beskattningsrätten är

fortfarande förbehållen den stat där inkomsten uppstått, d.v.s. Sverige.

En tolkning av kontinuitetsprincipen ur ett gemenskapsperspektiv med hjälp av artikel 3

och 10 i EG-fördraget kan förmodligen inte tillämpas för en fördelning av

skatteintäkterna inom unionen. I tidigare avsnitt i uppsatsen90 diskuterades möjligheten

att se kontinuitetsprincipen ur ett Europeiskt istället för ett nationellt perspektiv. Jag

anser att ett sådant synsätt skulle vara lämpligt för att föra integrationen framåt inom

EU, men i dagens läge är inte en sådan vidsträckt tolkning möjlig.

Ett europeiskt perspektiv vid beaktandet av principen skulle indirekt leda till en

fördelning mellan staterna, men en sådan tillämpning skulle förmodligen inte tillse

medlemsstaternas krav på en rättvis fördelning och därför skulle en sådan tillämpning

inte godtas av medlemsstaterna. En tillämpning av kontinuitetsprincipen i ett europeiskt

perspektiv för att främja internationella omstruktureringar, den gemensamma

marknaden och fördela skatteintäkterna inom unionen förutsätter en långt mer

framskriden harmonisering av den direkta beskattningen än vad som är för handen idag.

                                                                
89 Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser, Ståhl, s. 116
90 Se avsnitt 3.3.1
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Det faktum att några beslut inte tagits om hur fördelningen skall se ut försvårar en

argumentation för att kontinuitetsprincipen skall ses ur ett Europeiskt perspektiv.

Att det inte är möjligt att i dagens läge tolka skyldigheterna i fördraget så vidsträckt kan

också utläsas av ett uttalande av EG-domstolen. 91 I målet framför EG-domstolen att

lojalitetsplikten i fördraget inte medför en så vidsträckt skyldighet för medlemsstaterna

att tolka nationella bestämmelser i ljuset av den eller rent av avstå från att tillämpa

nationell rätt av den anledningen. Den långtgående skyldigheten ansågs ligga utanför

gemenskapsrättens tillämpningsområde. Av den anledningen får det anses vara uteslutet

att hävda att en så långtgående skyldighet som ett bibehållande av kontinuitetsprincipen

vid internationella omstruktureringar endast med åberopande av lojalitetsplikten i

fördraget och abstrakt formulerade mål för samarbetet.92

5.1.1.2 Är uttagsbeskattningen att betrakta som ett hinder i förhållande till etableringsrätten?

Fördelningen av skatteintäkterna är utan tvekan en orsak till att avgörandet av om

uttagsbeskattning är förenligt med EG-rätten är så oerhört svårt att ta ställning till. Om

man begränsar analysen av regeln om uttagsbeskattning till det faktum att det är en skatt

som drabbar företag som önskar etablera sig någon annanstans på den gemensamma

marknaden med vissa paralleller till Bosman-målet kan slutsatsen relativt lätt dras att

uttagsbeskattningen utgör en begränsning av etableringsrätten.

Går man dock längre i analysen försvåras avgörandet märkbart. Först och främst den

omständigheten att regeln om uttagsbeskattning just är en skatt och inte ett krav på

tillstånd försvårar möjligheten att dra paralleller till andra mål avgjorda av EG-

domstolen. Uttagsbeskattningen förhindrar ju inte etablering i en annan medlemsstat,

utan innebär i realiteten endast att etableringen eventuellt försvåras. Det råder dessutom

osäkerhet kring huruvida etableringen försvåras av skatten överhuvudtaget.

Är ett krav på beskattning av en inkomst genererad i en medlemsstat verkligen ett

hinder, eller helt enkelt ett rimligt krav som måste accepteras tills dess att fördelningen

av skatteintäkter inom unionen slutligen avgjorts?

                                                                
91 ICI, Case C-264/96
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Att söka svar inom den internationella skatterätten kan tyckas, vid första anblick, vara

den bästa lösningen, men även här saknas ett konkret svar. Att källstaten ges en

beskattningsrätt för de inkomster som uppstått i den staten är helt rimligt, men den

internationella skatterätten säger inte att källstaten skall ges rätt till att beskatta de

inkomster som uppstått i hemviststaten. Exempelvis rätt att beskatta latenta vinster i

tillgångar utflyttade från den staten, hemviststaten, där vinsten i realiteten genererats.

Vidare skulle en tillämpning av kontinuitetsprincipen med ett europeiskt perspektiv vara

ytterst komplicerat, då främst med anledning av att företagsbeskattningen inte är

harmoniserad och det skulle förmodligen inte, trots EG-domstolens möjlighet till fri och

dynamisk tolkning, vara förenligt med det politiska läget idag.

Det är ytterst osäkert om EG-domstolen vid en bedömning av den svenska regeln om

uttagsbeskattning skulle finna den oförenlig med fördraget. Jag anser inte att

uttagsbeskattningen, med beaktande av EG-rätten i dagens läge, är att betrakta som ett

hinder på den gemensamma marknaden. Det som försvårar bedömningen av regeln om

uttagsbeskattning i förhållande till EG-rätten är avsaknaden av beslut och

ställningstaganden angående fördelningen av skatteintäkter inom unionen.

Jag tycker att en tillämpning av kontinuitetsprincipen inom unionen är eftersträvansvärt,

men att det före en sådan tillämpning måste genomföras en mängd

harmoniseringsåtgärder för att möjliggöra en rättvis fördelning av skatteintäkterna inom

unionen. I dagens läge kan det inte anses vara förbjudet för en medlemsstat, enbart med

beaktande av etableringsrätten, lojalitetsplikten och de mål som skall uppnås med

samarbetet inom unionen, att beskatta de inkomster genererade på dess territorium.

Källstatens beskattningsrätt kan tillämpas på de inkomster uppkomna i källstaten,

därmed inte på de inkomster som härstammar från den staten varifrån tillgångarna

flyttats ut.

Jag anser dock personligen att uttagsbeskattningen är en olycklig begränsning av

etableringsrätten och möjligheten för företag att etablera sig i en annan medlemsstat,

eftersom ett företag som etablerar sig utomlands i praktiken kan komma att beskattas

                                                                                                                                                                                                          
92 Artikel 10 och artikel 3
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två gånger för en och samma vinst. Först genom uttagsbeskattningen, då hemviststaten

beskattar den orealiserade vinsten, sedan genom beskattningen i källstaten, efter det att

vinsten verkligen realiserats.

Då det är väldigt svårt att förutspå eller ge ungefärliga prognoser angående EG-

domstolens eventuella framtida domslut, så har jag för avsikt att i denna uppsats även

behandla det scenario, då uttagsbeskattningen är att betrakta som fördragsstridig. Om

regeln skulle vara att betrakta som fördragsstridig är det av den anledningen också

lämpligt att diskutera eventuella möjligheter till rättfärdigande av den nationella

bestämmelsen enligt EG-rätten.
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6. Rättfärdigande av begränsningar av etableringsrätten

6.1 Möjligheter till rättfärdigande av den svenska regeln om uttagsbeskattning

I det fallet då uttagsbeskattningen skulle vara att betrakta som en begränsning av

etableringsrätten behöver inte det innebära att regeln för den sakens skull är oförenlig med

EG-rätten. Nationella regler som betraktas som hinder för den fria rörligheten kan legitimeras

genom undantagsbestämmelser i fördraget och enligt principer utvecklade i praxis.

Möjligheterna till undantag eller rättfärdigande skall dock tolkas restriktivt, vilket kan utläsas

av de rättsfall på området, i vilka EG-domstolen tagit ställning till rättfärdigande av

fördragsstridiga nationella skattebestämmelser.

6.1.1 Rättfärdigandemöjligheter enligt fördraget

Rättfärdigande kan ske med stöd av undantagsbestämmelser i fördraget eller med stöd av

andra grunder än de i fördraget angivna. EG-domstolen har utvecklat ett särskilt s.k. ”rule of

reason-test”, vilket kommer att behandlas mer ingående i nästa avsnitt.

Rättfärdigande av nationella bestämmelser är främst aktuellt på områdena för fri rörlighet för

kapital, tjänster och personer. När det gäller den fria rörligheten för varor finns det ingen

fördragsstadgad möjlighet till rättfärdigande av protektionistiska och diskriminerande

bestämmelser. Öppen diskriminering av utländska varor kan aldrig godtas, utan det är endast i

de fall då dold diskriminering är fallet som ett eventuellt icke-fördragsstadgat rättfärdigande

är intressant att diskutera.

Prövningen av fördragsstridiga bestämmelser angående den fria rörligheten för varor skiljer

sig i stor utsträckning från de andra friheterna 93 och av den anledningen har jag valt att lägga

fokus vid den praxis rörande den fria rörligheten för tjänster, personer och i viss mån kapital.

Anledningen till att jag inte enbart studerat praxis rörande den fria rörligheten för personer är

att paralleller kan dras till fall rörande de andra friheterna vid bedömningen huruvida det

skulle kunna vara möjligt att rättfärdiga uttagsbeskattningen.

                                                                
93 EG-skatterätt, Persson Österman, Ståhl, s. 119
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Domstolen verkar på skatteområdet sträva efter en enhetlig linje när det gäller rättfärdigande

av fördragsstridiga nationella skattebestämmelser.94 I fördraget stadgas att nationella

bestämmelser i undantagsfall kan godtas trots att de nationella bestämmelserna hindrar den

fria rörligheten. 95 För att kunna klargöra i vilken utsträckning EG-domstolen är villig att

medge ett undantag krävs en granskning av de rättsfall då frågan om rättfärdigande

uppkommit. Det framstår relativt tydligt att domstolens bedömning är mer eller mindre sträng

beroende av mot vilken frihet de nationella bestämmelsen strider.

För att kunna utröna i vilka fall ett undantag kan bli aktuellt måste något inledningsvis sägas

om EG-domstolens attityd gentemot olika grunder som åberopats som stöd för ett

rättfärdigande av den nationella bestämmelsen.

Möjligheten till undantag när det gäller öppen diskriminering är väldigt begränsad. Ett

rättfärdigande kan endast komma i fråga när det finns en undantagsmöjlighet stadgad i

fördraget. Av målet Royal Bank of Scotland 96 framgår att en stat aldrig kan anföra, till försvar

för sin öppet diskriminerande skattebestämmelse, annat än de grunder som är i fördraget klart

angivna. De rättfärdigandegrunder som finns angivna i fördraget angående tjänster och

personer är de rörande allmän ordning och säkerhet97, vilka kan utgöra grund för ett

godtagande av en nationell fördragsstridig bestämmelse.

Jag har inte för avsikt att i större utsträckning behandla möjligheten till undantag för

nationella skatteregler som är öppet diskriminerande, eftersom uttagsbeskattning vid

etablering i en annan medlemsstat är en begränsande regel och inte diskriminerande.

Jag anser inte heller att Sverige med framgång skulle kunna åberopa de

undantagsmöjligheterna i fördraget, eftersom uttagsbeskattning knappast kan rättfärdigas med

hänsyn till allmän säkerhet eller ordning.

                                                                
94 EG-skatterätt, Persson Österman, Ståhl, s. 120
95 Artiklarna: 39, 46 och 55 EG-fördraget
96 Royal Bank of Scotland, Case C-311/97
97 Vidare kan även hänsyn tas till allmän hälsa, men den undantagsmöjligheten är inte intressant för uppsatsen
och kommer därför inte att behandlas.
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Det som skulle vara intressant för Sverige skulle vara en rättfärdigandegrund rörande

fördelningen av skatteintäkter inom unionen, kompensation för förlorat skatteunderlag eller

någon slags hänsyn till det nationella systemets utformning och inre sammanhang.

6.1.2 Rule of reason

Möjligheten till undantag när det gäller öppen diskriminering är alltså väldigt begränsad. Vad

som är intressant är att dold diskriminering behandlas något mildare, d.v.s. det finns fler

undantagsmöjligheter, och när det gäller begränsande nationella bestämmelser öppnas

utrymmet för rättfärdigande något ytterligare. På vilket sätt behandlas då dessa dolt

diskriminerande och begränsande bestämmelser mildare? Skillnaden består i att dolt

diskriminerande och begränsande bestämmelser kan rättfärdigas genom åberopande av andra

grunder än de som är klart angivna i fördraget, d.v.s. genom det av EG-domstolen utvecklade

”Rule of reason”-testet.

För att en fördragsstridig bestämmelse skall kunna rättfärdigas, utan att den nationella

bestämmelsen faller under de undantagsmöjligheter som stadgas i fördraget, måste tre krav

vara uppfyllda:98

1. Regeln skall syfta till att uppnå ett tungt vägande allmänintresse.

2. Regeln skall verkligen vara ägnad att säkerställa det syfte som eftersträvas.

3. Regeln skall vara proportionell mot det intresse den skall tillgodose, d.v.s. den får inte gå

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet.

För att kunna utröna huruvida den svenska regeln om uttagsbeskattning, som eventuellt är att

betrakta som fördragsstridig, skulle kunna rättfärdigas krävs en redogörelse för vilka skäl som

eventuellt kan godtas trots att de inte är uttryckligen angivna i fördraget.

I de skattemål som prövats av EG-domstolen, i vilka grunder för rättfärdigande anförts, har

domstolen i väldigt få fall godtagit dessa och det framgår att endast trängande allmänintressen

godtas som grund för rättfärdigande.99

                                                                
98 ICI, Case C-264/ 96, i generaladvokatens yttrande, punkt 20
99 EG-skatterätt, Persson Österman, Ståhl, s 125



60

I tidigare mål i EG-domstolen har argument såsom att den skattskyldige som drabbas av en

mindre fördelaktig nationell skattebestämmelse åtnjuter andra skattefördelar anförts. Vidare

har det framförts skäl såsom att effektiv skattekontroll är skälet bakom bestämmelsen, att

administrativa skäl skulle kunna motivera den fördragsstridiga bestämmelsen, att önskemål

om att bibehålla statens skatteintäkter skulle beaktas och slutligen att hänsyn till

skattesystemets inre sammanhang skulle tas.100 Rörande ett rättfärdigande av

uttagsbeskattningen vid etablering i en annan medlemsstat med beaktande av de skäl som

enligt propositionen ligger bakom bestämmelsen kan några argument tänkas tala för ett

eventuellt rättfärdigande.

I propositionen från 1994101 anförs att skälen till att uttagsbeskattning bör ske är helt enkelt

därför att skatteunderlag försvinner ur landet. Skälen som ligger bakom är alltså ett

kompensationstänkande från den svenska statens sida, eftersom de tillgångar som lämnar

landet inte längre kan beskattas i Sverige. Man skulle av den anledningen därför kunna tänka

sig att Sverige såsom rättfärdigandegrund skulle kunna anföra något önskemål om

kompensation för förlorat skatteunderlag, beaktande av Sveriges behov av skatteintäkter eller

landets ekonomi.

6.1.2.1 Argument rörande önskemål att gynna landets ekonomi samt att upprätthålla nivån på

landets skatteintäkter

I ett försök att rättfärdiga den svenska regeln om uttagsbeskattning tror jag att argument kring

landets ekonomi och bevarandet av landets skatteintäkter skulle kunna anföras. Liknande

önskemål har anförts i en del mål i EG-domstolen i förhoppning om att den nationella

bestämmelsen därigenom skulle kunna rättfärdigas.

                                                                
100 EG-skatterätt, Persson Österman, Ståhl, s. 126
101 Prop. 1994/95:91



61

ICI-målet102 från 1998 handlade om ett brittiskt holdingbolag, ICI, med ett stort antal

dotterbolag, varav majoriteten var bolag med säte utanför Storbritannien. Ett av de brittiska

dotterbolagen gick med förlust och frågan i målet berörde huruvida det stred mot

etableringsrätten att vägra ICI att utnyttja denna förlust av den anledningen att ICI hade så

många utländska dotterbolag.

EG-domstolen hänvisade till Daily Mailmålet och framförde att det inte är förenligt med

fördraget att frånta personer skattelättnader på den grunden att bolaget i det här fallet etablerat

sig i flera medlemsstater. Den brittiska staten framförde som skäl till rättfärdigande att

reglerna var motiverade för att den brittiska staten inte skulle vidkännas minskade

skatteintäkter. EG-domstolen anförde att en minskning av skatteintäkter inte ingår bland de

rättfärdigandegrunder som tas upp i fördraget och inte heller kan anses som tvingande hänsyn

av allmänintresse.

I Verkooijen-målet103 anfördes som argument för att rättfärdiga olika beskattning av aktier

från olika länder genom att hävda att behandlingen var berättigad med anledning av att

avsikten var att uppmuntra investeringar i inhemska bolag. Inte helt oväntat avvisade EG-

domstolen även detta argument.

Jag tror att Sverige skulle ha stora svårigheter att få gehör för ett argument om minskade

skatteintäkter såsom rättfärdigandegrund i en eventuell process. Trots att EG-domstolen

avfärdat alla argument om att bibehålla landets skatteintäkter vid en diskussion om

rättfärdigande så anför dock Ståhl och Persson Österman i sin bok att regeln om

uttagsbeskattning med stor sannolikhet skulle kunna rättfärdigas med hänsyn till önskemålet

från svensk sida att skydda den nationella skattebasen. 104

Jag ser en möjlighet från EG-domstolens sida att acceptera uttagsbeskattningen av den

anledningen att det inte är orimligt att beskatta en inkomst där den genererats, d.v.s. framföra

att den svenska regeln inte utgör en begränsning av etableringsrätten, men jag har stora

svårigheter att se att EG-domstolen skulle beakta argument såsom önskemål om att skydda

den svenska skattebasen vid en diskussion om rättfärdigande.

                                                                
102 ICI, Case C-264/96
103 Verkooijen, Case C-35/98
104 EG-skatterätt, Persson Österman, Ståhl, s. 97
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Skatteintäkternas fördelning är, som tidigare anförts, ett av de största problemen när

eventuellt begränsande skatteregler diskuteras, då det inte finns några regler om hur intäkterna

skall fördelas. Persson Östermans och Ståhls argument är därför av största betydelse, men är

inte ett argument som bör användas då rättfärdigandemöjligheter diskuteras, utan i stället i

den ursprungliga diskussionen om uttagsbeskattningen överhuvudtaget är att betrakta som ett

hinder.

En ytterligare aspekt av intresse som bör beaktas vid bedömningen av om ett argument för

rättfärdigande med anknytning till det faktum att Sverige förlorar skatteintäkter skulle vara

hållbart är att det faktiskt är Sverige själv som valt att avstå från att beskatta de tillgångar som

lämnat landet. Vad jag menar är att Sverige kunnat välja att beskatta ett svenskt aktiebolags,

med skatterättsligt hemvist i landet,  inkomster fullt ut, utan att beakta var inkomsterna

genererats. Sverige har dock genom att ingå dubbelbeskattningsavtal avsagt sig rätten att

beskatta de inkomster som uppkommit utomlands, förutsatt att ett fast driftställe föreligger.

Sverige skulle vid framställningen av ett argument om att Sverige p.g.a. etableringen förlorar

skatteunderlag be om kompensation för någonting som man själv genom avtal redan gjort

avkall på. Den juridiska fakulteten i Uppsala framförde redan vid remissarbetet till

propositionen 1994 som kritik till själva uttagsbeskattningen vid etablering utomlands att

beskattningen utlöstes av någonting som inte berodde på den skattskyldiges åtgärder utan

statens.105

Det är ju Sverige som ingått dubbelbeskattningsavtal med andra länder och accepterat att

förlora skatteunderlag för att undvika internationell dubbelbeskattning, inte den skattskyldige.

Här skall dock även de reservationer som anförts i tidigare avsnitt angående den

internationella skatterätten observeras, d.v.s. att Sverige genom att ingå

dubbelbeskattningsavtal avsäger sig rätten att beskatta framtida inkomster från de tillgångar

som förflyttas till ett annat land, inte de inkomster som redan har genererats.

                                                                
105 Prop. 1994/95:91, s. 41
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6.1.2.2 Argument rörande skattesystemets inre sammanhang

 EG-domstolen har i ett väldigt betydelsefullt och främst kanske unikt mål funnit att en

nationell regel stridande mot fördraget kunde rättfärdigas med hänsyn till statens nationella

skattesystems inre sammanhang. 106

I målet Bachmann107 betalade personen Bachmann premier till ett tyskt

pensionsförsäkringsbolag, han flyttade därefter till Belgien, men medgavs där inte avdrag för

betalda premier. Inledningsvis konstaterade domstolen att förfaringssättet utgjorde en

fördragsstridig diskriminering som störde den fria rörligheten för personer. Belgien anförde

till sitt försvar bl. a. skyddet för skattesystemets inre sammanhang.

Det inre sammanhanget i det belgiska skattesystemet förutsatte, enligt EG-domstolen, att

avdrag skulle behöva medges bara om det kunde garanteras att utfallande belopp kom att

beskattas i Belgien. Vidare anfördes att så länge inte det på Europanivå finns någon

harmonisering måste en sådan diskriminering godtas. Avgörandet har den betydelsen att det

torde vara möjligt att rättfärdiga de flesta regler i den nationella skatterätten, vars syften är att

se till att tillskapade skattekrediter av olika slag inte kan upplösas i andra stater än där de

uppstått, förutsatt att reglerna är proportionella.108

EG-domstolen ansåg att skyddet för skattesystemets inre sammanhang kunde rättfärdiga

diskrimineringen, eftersom det inte fanns någon annan möjlighet att säkerställa att det avdrag

som medgavs för en försäkringspremie ”återfördes” till beskattning i samma land.

                                                                
106 Eng. ”Cohesion”, vilket också kan översättas med skattesystemets ”kongruens”
107 Bachmann, Case C-204/90
108 EG-rättens indirekta verkan på svenska skatteregler, Persson, SN nr 1-2, 1995, s. 3
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Skattesystemets inre sammanhang diskuterades även i målet Wielockx. 109 Målet gällde

källstatens skyldighet att medge utomlands bosatta rätt till personliga avdrag. Rättfärdigande

grunden rörande skattesystemets inre sammanhang anfördes av medlemsstaten för att vägra

utomlands bosatta avdrag för en sådan avsättning, eftersom när pensionsreserven upplöstes

skulle den beskattas i den skattskyldiges hemviststat, enligt det tillämpliga

dubbelbeskattningsavtalet.

Argumentationen godtogs inte av EG-domstolen, eftersom det i källstatens lagstiftning inte

kunde utläsas ett samband mellan avdragsrätt och skatteplikt. I stället hade det inre

sammanhanget genom ett dubbelbeskattningsavtal lyfts upp till en annan nivå och blivit en

fråga om reciprocitet mellan avtalsstaterna.110 Genom avtalet hade ju nämligen fastställts att

respektive stat hade rätt att beskatta all pension som tillföll personer med hemvist i staten,

oavsett i vilken stat avsättningen gjorts.

Det finns ett antal andra fall där också frågan om innebörden av rättfärdigandegrunden

skattesystemets inre sammanhang berörts, men den exakta innebörden av begreppet har ändå

inte på något vis uttömmande fastställts.111 Ännu så länge är det endast i Bachmann-målet

som argumentet godtagits av EG-domstolen och detta tyder på att möjligheten att kunna

rättfärdiga en nationell skattebestämmelse genom åberopande av denna grunden är ytterst

begränsad.

Bachmann-målet är intressant för frågan om det är möjligt att rättfärdiga uttagsbeskattningen

med ett argument rörande bibehållandet av den svenska skattebasen, då särskilt eftersom EG-

domstolen anför i målet att skapade skattekrediter skall upplösas där de uppstått. En

medlemsstat bör alltså i princip ha rätt att tillse att orealiserade inkomster vid någon tidpunkt

kommer att beskattas i det land där de uppkommit.112

                                                                
109 Wielcockx, Case C-80/94
110 EG-skatterätt, Persson Österman, Ståhl, s. 130
111 Se t.e.x.Verkooijen, Case C-35/98, Baars, Case C251/98
112 EG-skatterätt, Persson Österman, Ståhl, s. 134
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Stöd för detta kan man även finna i en av de senaste promemoriorna113 där det anförs att med

beaktande av rättsfall från EG-domstolen114, så skall koncernbidrag även kunna lämnas inom

koncerner med utländska dotterbolag. Varför promemorian är intressant i detta sammanhanget

är att det i skriften klart framgår att förändringen inte innebär att det för svenska företag blir

möjligt att ge koncernbidrag, för vilka avdrag medges , om inte mottagaren beskattas. Person

Österman och Ståhl anför att koncernbidragsreglerna rimligtvis skulle kunna rättfärdigas just

med hänvisning till skattesystemets inre sammanhang, då systemet med koncernbidrag bygger

på att avdrag som medges det ena bolaget motsvaras av en intäkt som beskattas hos de andra

bolaget.115 Reglerna bör vara förenliga med EG-rätten just med anledning av det inre

sammanhanget i det svenska skattesystemet, d.v.s. att avdragsrätt endast medges i de fall då

inkomsten kommer att beskattas i Sverige.

Målet Bachmann är alltså visserligen ett undantag, men jag anser att resonemanget torde vara

tillämpligt i en diskussion kring reglerna om uttagsbeskattning av den anledningen att

skattekrediter som skapats även skall upplösas i de staten där de uppkommit. Visst stöd för

den slutsatsen anser jag även att man finner i Sveriges ställningstagande att inte tillåta

avdragsgilla koncernbidrag till utländska bolag, med indirekt hänvisning till det inre

sammanhanget och av den anledningen att koncernbidragsreglerna i det hänseendet inte

angripits av EG-domstolen.

6.2 Är det möjligt att rättfärdiga regeln om uttagsbeskattning vid etablering utomlands

enligt EG-rätten?

Sammanfattningsvis anser jag att ett argument om bibehållande av skatteintäkter eller om

hänsyn till medlemsstatens ekonomi förmodligen inte skulle godtas av EG-domstolen, men att

hänsyn till Sveriges skatteintäkter indirekt skulle kunna tas genom åberopande av ett

argument såsom skattesystemets inre sammanhang.

                                                                
113 Ds 2000:28
114 Se bl. a. Saint Gobain, Case C-307/97, ICI, Case C-264/96 och Case C-200/98
115 EG-skatterätt, Persson Österman, Ståhl, s. 134
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Resonemanget kring ett rättfärdigande av den svenska regeln om uttagsbeskattning genom

åberopande av skattesystemets inre sammanhang bottnar i samma uttalanden som gjordes i

Daily Mailmålet. I målet uttalades det att en beskattning vid utflyttning förmodligen inte

skulle anses vara fördragsstridigt av den anledningen att det anses som allmänt accepterat att

beskattning får ske där inkomsterna uppstått. Stöd för att uttagsbeskattning skulle kunna

rättfärdigas finner man även i Bachmann-målet, där skattebestämmelser som skall säkerställa

att skapade skattekrediter löses upp i det land där de har uppkommit i regel är tillåtna.

Wielockx-målet skall dock också tas i beaktande då EG-domstolen i det fallet hänvisade till

det faktum att dubbelbeskattningsavtal ingåtts och att staterna därigenom gjort en uppdelning

av skatteintäkterna. Det blir dock svårt att tillämpa detta resonemanget angående regeln om

uttagsbeskattning, då dubbelbeskattningsavtalet i det fallet berör fördelningen av

skatteintäkter som genereras efter utflyttningen. Det blir svårt att hävda att Sverige genom att

de ingått dubbelbeskattningsavtal även avsagt sig rätten att beskatta de tillgångar som uppstått

i Sverige före etableringen eller utflyttningen.

Jag tror avslutningsvis att den svenska regeln om uttagsbeskattning skulle, i ett hypotetiskt

fall, accepteras av EG-domstolen antingen av den grunden att det inte anses vara en

begränsning av etableringsrätten eller av den grunden att hänsyn tas till skattesystemets inre

sammanhang och att regeln därigenom kan rättfärdigas.
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7. Slutsatser

7.1 Är en begränsning av etableringsrätten fördragsstridig?

Rättsläget är ännu oklart angående etableringsrättens exakta omfång, d.v.s. om det utöver ett

diskrimineringsförbud inryms även ett förbud mot begränsningar av den fria rörligheten i

bestämmelsen i fördraget. Av rättspraxis att döma och av uttalanden i doktrin kan slutsatsen

dras att bestämmelsen i fördraget om etableringsrätt även omfattar ett förbud mot begränsande

nationella regler. Denna slutsats baserar jag främst på EG-domstolens uttalande i målet

Gebhard, att paralleller kan dras till rättsfall rörande de andra friheterna i fördraget, vilket

medför att etableringsrätten av den anledningen i likhet med de andra rättigheterna skulle

anses omfatta ett förbud mot begränsande nationella bestämmelser.

Slutsatsen skall dock beaktas med reservation för att bedömningen av den nationella regeln i

denna uppsatsen skulle kunna se annorlunda ut med anledning av att det är en skattefråga och

kan komma att betraktas annorlunda av EG-domstolen. Detta beror till stor del på att den

direkta beskattningen inte är harmoniserad inom unionen. Av de uttalanden som gjorts

angående skattebestämmelser i praxis kan slutsatsen dras att skattebestämmelser som helt

förhindrar en etablering anses fördragsstridiga, men det finns ännu inget klart svar angående

huruvida en begränsande skattebestämmelse är förenlig med fördraget.

7.2 Utgör uttagsbeskattning vid etablering i en annan medlemsstat en begränsning av

etableringsrätten?

Om paralleller dras till vad som uttalats i praxis angående de andra friheterna, framförallt

Bosman-målet, skulle slutsatsen kunna vara att bara existensen av en nationell skatteregel vid

etablering i en annan medlemsstat skulle kunna betraktas som ett hinder på den gemensamma

marknaden och en begränsning av etableringsrätten.

Vid en närmre analys av regeln om uttagsbeskattning i förhållande till den fria rörligheten och

framförallt avsaknaden av harmonisering på området framstår inte uttagsbeskattningen lika

tydligt som ett hinder. Eftersom det inte finns några beslut eller regler på området angående

hur skatteintäkterna skall fördelas mellan medlemsstaterna ter det sig naturligt att varje

medlemsstat skall få beskatta de inkomster som uppkommit i staten.
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En hänvisning till internationell skatterätt och dubbelbeskattningsavtal kan vid första anblick

tyckas tillhandahålla en lösning på problematiken, då det genom avtalen eventuellt uppstått en

sedvana, men denna sedvana anger enbart hur beskattningsrätten skall fördelas staterna

emellan först efter det att tillgångarna flyttats ut från den ursprungliga staten. Förekomsten av

dubbelbeskattningsavtal förhindrar därför inte uttagsbeskattning rörande den inkomst eller

värdestegring som uppstått i den ursprungliga staten.

Att uttagsbeskattningen skulle kunna ses som ett hinder eftersom kontinuitetsprincipen inte

betraktas ur ett gemenskapsperspektiv, utan ett nationellt perspektiv, kan framhållas, men

även det med föga framgång, eftersom det är ytterst osäkert om en sådan vidsträckt tolkning

verkligen ligger inom området för samarbetet i dagens läge. Ur lojalitetsplikten i fördraget

kan inte en så långtgående skyldighet för medlemsstaterna utläsas och det medför att ett

nationellt betraktande av kontinuitetsprincipen inte är fördragsstridigt. Uttagsbeskattning

skulle även i det här fallet kunna godtas.

Neutralitetsaspekter kan diskuteras vid en bedömning av huruvida uttagsbeskattningen skall

betraktas som ett hinder eller en begränsning på den gemensamma marknaden, men

framförallt svårigheten att fastställa neutralitetens innebörd och effekter gör att argumenten i

många fall blir rätt menlösa. Bristen på empiri och undersökningar för att kunna bevisa vad

som påverkar de ekonomiska aktörerna försvårar argumentationen ytterligare.

Jag anser dock att neutralitetsargment bör ligga till grund för en tolkning av etableringsrätten i

fördraget. Jag anser vidare att Shaviros teorier angående när beskattning skall ske är av

betydelse för frågeställningarna i uppsatsen. Han hävdar att transaktioner som innebär reella

förändringar för den skattskyldige bör beskattas i större utsträckning än transaktioner på t.ex.

en och samma marknad, vilket jag delvis håller med om. Jag tycker dock inte att man kan titta

på den aspekten isolerat, då syftet med den Europeiska Unionen just är fri rörlighet och det

medför att en etablering utomlands kanske inte skall betraktas som mer av en förändring än en

etablering i samma land. Detta främst av den anledningen att marknaden inom EU skall vara

just en gemensam marknad. I det avseendet anser jag att beskattningen vid en etablering i en

annan medlemsstat kan vara begränsande då en etablering i samma land och en etablering i en

annan medlemsstat rimligtvis borde vara två likvärdiga alternativ. I ett sådant fall kan

uttagsbeskattningen hindra företag från att etablera sig i en annan medlemsstat och då skulle

regeln kunna betraktas som fördragsstridig.
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Det är dock väldigt svårt att tillämpa neutralitetsargument i en rättslig bedömning och det är

därför högst osäkert om uttagsbeskattningen överhuvudtaget skulle kunna bedömas vara

begränsande på den gemensamma marknaden.

Jag anser av den anledningen att uttagsbeskattningen är förenlig med fördraget, eftersom det

inte genom empiri eller undersökningar kan på ett någorlunda tillförlitligt sätt visas att

aktörerna på marknaden påverkas av skatten och att den därför skulle betraktas som en

begränsning av etableringsrätten.

7.3 Kan en begränsning av etableringsrätten i form av uttagsbeskattning rättfärdigas?

I det fallet regeln om uttagsbeskattning vid etablering utomlands skulle vara att betrakta som

en begränsning av etableringsrätten skulle den ändå eventuellt kunna rättfärdigas genom de

undantagsmöjligheter som medges i fördraget och av praxis.

Jag anser inte att regeln skulle kunna rättfärdigas med hjälp av de undantagsmöjligheter som

stadgas i fördraget, men däremot i enlighet med de rättfärdigandeargument som godtagits av

EG-domstolen. Det är framförallt argumentet om skattesystemets inre sammanhang som jag

tror kan rättfärdiga den svenska regeln. EG-domstolen har i målet Bachmann godtagit

argument rörande skattekrediter som skapats och att dessa även skall upplösas i den staten där

de uppkommit. Detta resonemang skulle förmodligen även kunna tillämpas angående den

svenska regeln om uttagsbeskattning, trots att Bachmann-målet är ett undantag. Detta

eftersom den inkomst eller värdestegring som aktualiseras vid en uttagsbeskattning kan

betraktas som en skattekredit som uppkommit i Sverige och därmed även rimligtvis bör

beskattas där.
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