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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

De mest centrala bestämmelserna i EG-fördraget inom den direkta beskattningens område är 

bestämmelserna om de grundläggande friheterna; fri rörlighet för kapital, tjänster, 

arbetstagare och etablering.
1
 Medlemsstaternas strävan efter en gemensam inre marknad 

medför att alla restriktioner av den fria rörligheten är förbjudna.
2
 En nationell lagregel som 

strider mot EG-fördraget får inte tillämpas, men vissa undantag i form av 

rättfärdigandegrunder finns i EG-fördraget. Möjligheten att rättfärdiga en fördragsstridig 

skatteregel påverkas av huruvida regeln är att klassa som diskriminerande på grund av 

nationalitet eller hemvist, eller hindrande på grund av att skattesubjektet utnyttjat sin rätt till 

fri rörlighet. Diskriminering på grund av nationalitet kan bara rättfärdigas genom fördraget
3
, 

vilket i princip innebär att ett rättfärdigande över huvud taget inte är möjligt eftersom 

rättfärdigandegrunderna i fördraget hittills inte har accepterats då det har rört sig om 

skatteregler.  

 

Diskriminering på grund av hemvist, samt övriga former av restriktioner för att utnyttja rätten 

till fri rörlighet, kan dock rättfärdigas genom den rättspraxis som har utvecklats i EG-

domstolen.
4
 Genom EG-domstolens rättspraxis har nämligen nationella fördragsstridiga 

skatteregler rättfärdigats på grund av ”tvingande hänsyn till allmänintresset”. Detta 

allmänintresse väger, enligt EG-domstolen, tyngre än intresset av en gemensam inre marknad.  

 

Vid en första anblick kan denna rättspraxis tyda på generösa möjligheter till rättfärdigande, 

eftersom ett tvingande allmänintresse kan tillmätas en rad olika innebörder. I själva verket har 

EG-domstolen tolkat innebörden av ett tvingande allmänintresse väldigt strikt. Att en 

fördragsstridig skatteregel rättfärdigas hör därför till undantagen. EG-domstolens rättspraxis 

innehåller även en rad oklarheter. Domstolen har inte på ett tydligt sätt klargjort innehållet av 

de två rättfärdigandegrunderna, hänsyn till skattesystemets inre sammanhang och hänsyn till 

den skatterättsliga territorialitetsprincipen, som faktiskt har tillämpats. Innehållet är till och 

                                                           
 
1
 Se art. 39, 43, 49 och 56 EG. Fri rörlighet för varor är också en av de grundläggande friheterna, men är inte 

relevant inom den direkta beskattningens område, se avsnitt 1.4.  
2
 Art. 43, 49 och 56 EG. Art. 39 EG förbjuder enligt ordalydelsen diskriminering på grund av nationalitet. Enligt 

EG-domstolens praxis omfattar art. 39 EG även ett förbud mot restriktioner av den fria rörligheten. Se mål C-

415/93, Bosman, [1995] ECR s. I-4921, p. 97 och Arnull, The European Union and its Court of Justice, s. 451-

455. 
3
 Mål C-311/97, Royal Bank of Scotland, REG 1999 s. I-2651, p. 32. 

4
 Mål C-204/90, Bachmann, [1992] ECR s. I-249, p. 9. 
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med så otydligt att fråga har uppkommit om dessa rättfärdigandegrunder egentligen är två 

olika begrepp för samma sak. Domstolen är inte heller konsekvent i sin arbetsmetod. Då 

nationella skatteregler som avser förlustutjämning inom internationella koncerner har 

ifrågasatts, har domstolen avvikit från sin sedvanliga metod att prova varje 

rättfärdigandegrund för sig. Istället har prövningen skett av olika rättfärdigandegrunder i 

kombination med varandra, vilket har givit upphov till en rad obesvarade frågor.  

 

Medlemsstaterna kan vid lagstiftningsarbetet således inte på ett säkert sätt avgöra vad som 

kan anses vara ett tvingande allmänintresse. En felaktig uppfattning av rättsläget kan medföra 

fördragsstridiga lagregler som inte gynnar den inre marknaden. Problemet är även av 

betydelse för övriga aktörer som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet på den inre marknaden. För 

att kunna tillvarata sina rättigheter på bästa sätt är det viktigt att kunna avgöra i vilka 

situationer som en restriktion av den fria rörligheten är berättigad. I övriga situationer ska 

aktörernas rätt till fri rörlighet förbli oinskränkt.  

 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Uppsatsen syftar till att besvara följande problemformuleringar: 

1. Vilka oklarheter finns i EG-domstolens rättpraxis avseende möjligheten till 

rättfärdigande på grund av tvingande hänsyn till allmänintresset? 

2. Vad är ett tvingande allmänintresse inom den direkta beskattningens område? 

3. Finns det alternativa grunder till rättfärdigande på grund av hänsyn till ett tvingande 

allmänintresse, och i så fall vilka?  

 

Tyngdpunken i uppsatsen ligger på de två första problemformuleringarna. Syftet med 

uppsatsen är vidare att utifrån svaret på ovanstående problemformuleringar dra slutsatser om 

hur en möjlig utveckling av EG-domstolens rättspraxis kan komma att se ut. Uppsatsen syftar 

även till att systematisera EG-domstolens rättspraxis avseende rättfärdigande av 

fördragsstridiga skatteregler, för att göra det undersökta området mer lättöverskådligt för 

läsaren, samt till att utvärdera den undersökta rättspraxisen utifrån den modell som beskrivs i 

avsnitt 1.3.2. Uppsatsen riktar sig till läsare med kunskaper i såväl EG-rätt som skatterätt. 
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1.3 Metod 

1.3.1 Gällande rätt 

1.3.1.1 Urval och användning av material 

För att fastställa gällande rätt, och därmed kunna besvara de två första 

problemformuleringarna som ställts upp i avsnitt 1.2, har jag använt mig av en traditionell 

rättsdogmatisk metod. Materialet jag har arbetat med består således av EG-fördraget, 

rättspraxis från EG-domstolen, yttranden av generaladvokaten och doktrin.  

 

Målsättningen vid urvalet av material har varit att ge en bred bild av det undersökta området, 

snarare än en djupdykning av en begränsad del. Eftersom medlemsstaterna av olika orsaker 

gärna vill rättfärdiga nationella skatteregler som står i strid med EG-fördraget, förekommer 

frågan om rättfärdigande regelmässigt i EG-domstolens rättspraxis. Det betyder i sin tur att 

det har funnits ett starkt behov av att göra ett urval av rättspraxis vid uppsatsarbetet. Vid 

urvalet av rättsfall har de mål som varit grundläggande för utvecklingen av 

rättfärdigandegrundernas tillämpning i första hand lyfts fram. För att ge läsaren en så aktuell 

bild som möjligt av området, har min målsättning i andra hand varit att ge nyare mål företräde 

framför äldre. Detta har främst blivit aktuellt i den utfyllande beskrivningen av 

rättfärdigandegrunderna när samma eller liknande uttalande görs av EG-domstolen i flera 

rättsfall. Vad gäller valet av litteratur har min strävan varit att kombinera svensk och utländsk 

doktrin, eftersom EG-rätten inte endast är en angelägenhet för den svenska rättsordningen. 

Med hjälp av materialet har jag försökt klarlägga vilka oklarheter som föreligger på området 

för rättfärdigande av fördragsstridiga skatteregler. Dessa oklarheter, såväl som övriga 

ställningstaganden av EG-domstolen, har analyserats och sedan utmynnat i en slutsats om det 

gällande rättsläget.  

 

1.3.1.2 Betydelsen av EG-domstolens rättspraxis 

EG-domstolens praxis har en mycket stor betydelse inom EG-rätten och får även sägas utgöra 

grunden för denna uppsats. EG-fördraget är vagt och öppet formulerat, varför de många 

tolkningsproblem som uppstår måste lösas med hjälp av rättspraxis.
5
 Den öppna 

formuleringen innebär även att domstolen har ett stort tolkningsutrymme.
6
  

                                                           
5
 Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 25.  

6
 Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 42.  
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Domstolen väljer den tolkning som är den mest ändamålsenliga för EG-rättens utveckling och 

utarbetar i varje mål abstrakt hållna principer som den kan bygga vidare på i framtida mål.
7
 

Om de relevanta omständigheterna i ett visst mål är de samma som i ett tidigare avgjort mål, 

ska det förevarande målet lösas på samma vis som det tidigare. EG-domstolen har dock aldrig 

sagt sig vara bunden av tidigare praxis och tidigare angavs inte i domen om domstolen avvek 

från tidigare praxis. Med tiden har domstolen blivit mer tydlig när det gäller förändringar i 

praxis. För att inte begränsa värdet av ett tidigare prejudikat är det vanligt att domstolar 

försöker isolera ny praxis genom att hänvisa till de specifika omständigheterna i målet.
8
 Det 

centrala vid tolkningen av EG-domstolens rättspraxis, liksom vid all annan rättspraxis, är att 

tydliggöra vilka omständigheter och uttalanden som var avgörande för målets utgång och 

vilka som var av mindre vikt. På så sätt kan olika omständigheter tillmätas olika 

prejudikatvärde. Denna gränsdragning kan ofta vara svår att göra, men ibland klargör 

domstolen skillnaden genom att använda sig av vissa lokutioner. Ibland är inte domstolen helt 

säker och ett klargörande kommer kanske då först i senare praxis. Det faktum att 

skiljaktigheter mellan domarna i domstolen inte redovisas kan också leda till att uppdelningen 

försvåras. Det domarna är ense om kanske får en mer framträdande plats, medan 

oskiljaktigheter kanske utelämnas, eller får en mindre framträdande betydelse som en 

kompromiss. En omständighet av mindre vikt i ett förhandsavgörande har dock större 

betydelse än en sådan omständighet vid en tvist mellan två parter. Ett uttalande i ett 

förhandsavgörande som inte är nödvändigt för tolkningsfrågans utgång kan vara av stor 

betydelse, eftersom ett förhandsavgörande utgör ett klargörande av rättsläget. Särskilt stor vikt 

kan läggas till uttalandet om förhandsavgörandet är gjort i stor avdelning.
9
  

 

1.3.1.3 Betydelsen av generaladvokatens förlag till avgörande 

Generaladvokatens förslag till avgörande har inte motsvarande rättskällevärde som en dom, 

men om EG-domstolen hänvisar till argumentationen i avgörandet, eller använder sig av 

argumentationen, får den rättskällevärde. Avgörandet har dock ett stort värde av den 

anledningen att det utgör en genomförlig rättsutredning. Generaladvokatens förslag till 

avgörande kan således vara viktigt för en förståelse av domen som i regel är kortfattad.
10

 Av 

                                                           
7
 Hettne, Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod, teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 30 f. 

8
 Hettne, Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod, teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 32.  

9
 Hettne, Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod, teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 34 f.  

10
 Hettne, Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod, teori och genomslag i svensk rättstillämpning 68 f.  
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denna anledning kommer generaladvokatens förslag till avgörande i vissa fall att användas vid 

rättsfallsanalyserna.  

 

1.3.2 Utvärdering 

Jag har valt att utvärdera EG-domstolens syn på vad ett tvingande allmänintresse är utifrån de 

komponenter som är nödvändiga i ett beskattningssystem.
11

 Härigenom har även slutsatser 

dragits om alternativa grunder till rättfärdigande. På detta sätt har den sista 

problemformuleringen som ställts upp i avsnitt 1.2 besvarats. Eftersom den gemensamma 

marknaden grundas på marknadsekonomiska principer om fri konkurrens, finns en tydlig 

koppling mellan EG-rätten och teorier om ekonomisk effektivitet.
12

 Det övergripande syftet 

med en medlemsstats beskattning är att finansiera den offentliga sektorn, varför ekonomiska 

överväganden av olika slag även är av ytterst stor vikt vid utformningen av nationella 

beskattningssystem. Jag har därför valt att fokusera utvärderingen på de ekonomiska 

aspekterna.  

 

Utifrån mina svar på samtliga problemformuleringar, har jag till slut dragit slutsatser om en 

tänkbar utveckling av EG-domstolens rättspraxis. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Utöver de grunder som har utarbetats i EG-domstolens rättspraxis, finns även möjlighet till 

rättfärdigande genom EG-fördraget. Art. 39, 46 och 55 EG tillåter att undantag görs för regler 

som syftar till allmän ordning, säkerhet och hälsa. På grund av att dessa artiklar har tolkas 

väldigt strikt av EG-domstolen, har de ännu inte kunnat tillämpas på någon skatteregel. Inte 

heller den tillsynes utvidgade möjligheten att rättfärdiga en skatteregel som strider mot den 

fria rörligheten för kapital torde ha någon reell effekt, eftersom art. 58.1 a) EG har tolkats som 

en kodifiering av den rättspraxis som gäller för personer och tjänster.
13

 Uppsatsen kommer 

därför endast att behandla de rättfärdigandegrunder som utarbetats i EG-domstolens 

rättspraxis.  

                                                           
11

 Ett stort tack till jur. dr Maria Hilling för idén om denna utvärderingsmetod, samt för uppmuntran och goda 

råd under arbetets gång. 
12

 Hettne, Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod, teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 74.  
13

 Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 142-144. Se även Hilling, Sambandet mellan artikel 58.1 a) EG 

och tvingande hänsyn till allmänintresset, Svensk Skattetidning nr 8 2007, s. 501-511.  
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Uppsatsen behandlar rättfärdigandegrunder på den direkta beskattningens område, varför 

tillämpningen av rättfärdigandegrunder i mål som inte rör den direkta beskattningen inte 

kommer att behandlas. Inte heller kommer rättfärdigande av hindrande/diskriminerande 

skatteregler, som rör fri rörlighet av varor, att behandlas. Beskattningen av varor sker i form 

av punktskatt och mervärdesskatt, som är indirekta skatter.
14

  

 

Som ett led i det så kallade Rule of reason-testet
15

 måste en fördragsstridig skatteregel klara 

en proportionalitetsbedömning för att kunna rättfärdigas. Denna bedömning spelar således en 

väldigt viktig roll vid prövningen av rättfärdigande på grund av tvingande hänsyn till 

allmänintresset. Någon djupare undersökning av EG-domstolens proportionalitetsprövning 

kommer dock av tids- och utrymmesskäl inte att ske.
16

 

 

Utfallet av att två situationer enligt EG-domstolen inte är jämförbara får samma konsekvens 

som ett rättfärdigande. Dock ger en icke jämförbar situation inte ledning till hur 

problemformuleringarna i avsnitt 1.2 ska besvaras, varför detta område utelämnas helt.
17

  

 

I uppsatsen behandlas endast domar från EG-domstolen som avgjorts innan den 1 mars 2008.  

 

 

1.5 Terminologi 

Inom doktrinen används termerna diskriminering och restriktion inte på ett konsekvent sätt för 

att beskriva EG-domstolens tolkningar.
18

 Det är inte heller klart vilken betydelse EG-

domstolen tillmäter begreppen. För att inte förvirring ska uppstå för läsaren kommer jag att 

använda mig av en klassificering av EG-domstolens tolkningar i form av en 

nationalitetsbaserad tolkning och en tolkning baserad på fri rörlighet.
19

 Med restriktion avser 

jag både direkt och indirekt diskriminering på grund av nationalitet samt övriga former av 

hinder för den fria rörligheten.  

 

                                                           
14

 Se t.ex. Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 73-79 och 142 angående rättfärdigande av 

hindrande/diskriminerande skatteregler som rör fri rörlighet av varor.  
15

 Se avsnitt 3.2. 
16

 Se i stället Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten eller de Búrca, Proportionality and Subsidiarity as 

General Principles of Law i Bernitz och Nergelius (red.), General Principles of European Community Law. 
17

 Se även Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 145 f. 
18

 Se Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 78 f.  
19

 Se Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 77-79 och avsnitt 2.2.1. 
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Med fördraget avses EG-fördraget. Begreppen domstolen och EG-domstolen används 

synonymt. EG-domstolens rättspraxis avseende rättfärdigande på grund av tvingande hänsyn 

till allmänintresset kommer att användas synonymt med begreppet rule of reason-doktrinen, 

som är den internationella benämningen.  

 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen kan sägas bestå av tre huvudsakliga delar. Den första delen placerar rule of reason-

doktrinen på den EG-rättsliga kartan. Läsaren får ta del av hur domstolen går tillväga vid 

undersökningen av huruvida en nationell lagregel är förenlig med EG-fördraget samt varför 

denna arbetsmetod har betydelse för rättfärdigandefrågan (avsnitt två). Den första delen 

klargör även varför rule of reason-doktrinen växte fram (avsnitt tre).  

 

Den andra delen syftar till att fastställa gällande rätt på det undersökta området. Domstolens 

rättspraxis har härvid kategoriserats i form av icke godkända grunder (avsnitt fyra), grunder 

som formellt har godkänts men inte tillämpats (avsnitt 5) samt grunder som EG-domstolen har 

accepterat och tillämpat (avsnitt 6). Gemensamt för dessa tre kategorier är att analyserna har 

skett löpande. Några separata avsnitt för enbart analys återfinns således inte i uppsatsen. En 

för de tre kategorierna gemensam slutsats avseende dagens rättsläge avslutar den andra delen 

av uppsatsen för att läsaren lättare ska kunna ta till sig nästkommande del (avsnitt 7).  

 

Den tredje och sista delen av uppsatsen är av utvärderande karaktär. EG-domstolens rättpraxis 

utvärderas utifrån vad som enligt skatteteorier är nödvändiga komponenter i ett 

beskattningssystem (avsnitt åtta). Uppsatsen avslutas med en, för de två sista delarna, 

gemensam sammanfattande slutsats (avsnitt 9).  
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2 EG-rättslig kontext 

Detta kapitel syftar till att placera uppsatsens undersökningsområde på den EG-rättsliga 

kartan. Frågan huruvida en nationell fördragsstridig skatteregel kan rättfärdigas, uppkommer 

då en nationell lagregel står i strid med någon av de artiklar i EG-fördraget som behandlar 

rätten till fri rörlighet på den gemensamma marknaden. Kapitlet inleds därför med en kortare 

redogörelse av hur den fria rörligheten på den gemensamma marknaden uppnås. Vidare 

behandlas domstolens arbetsmetoder, och varför de har betydelse för möjligheten att 

rättfärdiga en fördragsstridig skatteregel. Kapitlet syftar därför även till att underlätta för 

läsarens förståelse av den rättspraxis från EG-domstolen som behandlas längre fram i 

uppsatsen.  

 

2.1 Fri rörlighet på den inre marknaden 

2.1.1 De grundläggande friheterna 

Gemenskapens mål är enligt art. 2 EG att skapa en ekonomisk och monetär union. Detta ska 

bland annat, enligt art. 3.1 c) EG, ske genom upprättandet av en inre marknad där det råder fri 

rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Den inre marknaden grundas på ekonomiska 

överväganden där resurser ska kunna tillföras det område där de är av störst värde. På så sätt 

maximeras värdet på alla resurser inom unionen.
20

  

 

För att uppnå gemenskapens mål är all diskriminering på grund av nationalitet, enligt art. 12 

EG, förbjuden. Den fria rörligheten för personer består av fri rörlighet för arbetstagare och 

etableringsfrihet. Art. 39 EG behandlar fri rörlighet för arbetstagare inom gemenskapen. Art. 

43 EG ger medborgare och bolag inom EU rätt att fritt etablera sig i en annan medlemsstat för 

att driva näringsverksamhet.
21

 Art. 49 EG föreskriver fri rörlighet för tjänster på den 

gemensamma marknaden. Art. 56 EG behandlar fri rörlighet för kapital inom gemenskapen 

och till tredje land.  

 

                                                           
20

 Craig och de Búrca, EU Law, s. 605.  
21

 Bolag som bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning och har sitt säte, huvudkontor eller sin 

huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen likställs med fysiska personer som är medborgare i en 

medlemsstat. Se art. 48 EG.  
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De grundläggande friheterna i art. 39, 43, 49 och 56 EG förbjuder restriktioner/inskränkningar 

av den fria rörligheten i såväl hemstat som värdstat.
22

 Begreppen restriktion och inskränkning 

innefattar både diskriminering på grund av nationalitet eller hemvist och hinder som på annat 

vis begränsar den fria rörligheten.
23

 Begreppen bör dock inte tolkas så alla lagregler som på 

något vis hindrar den fria rörligheten ska förbjudas. Det krävs snarare att skatteregeln innebär 

en negativ särbehandling.
 
För att dessa fördragsbestämmelser ska kunna åberopas krävs dock 

en gränsöverskridande situation. Bestämmelserna har förklarats ha direkt effekt och har 

företräde framför det allmänna diskrimineringsförbudet i art.12. EG.
 24

 

 

2.1.2 En enhetlig tillämpning 

EG-domstolen strävar efter att tillämpa alla de grundläggande friheterna på samma sätt för att 

uppnå rättssäkerhet.
25

 Vikten av en enhetlig tillämpning har även uttryckts av Generaladvokat 

Lenz i sitt förslag till avgörande i målet Bosman: ”De grundläggande friheterna inom den 

gemensamma marknaden vilar inte endast på gemensam grund. De utgör, enligt min mening, 

även en enhet som så långt som möjligt skall behandlas enligt samma principer”.
26

 Genom 

Gebhard-målet
27

 slog domstolen även fast att alla bestämmelser om fri rörlighet lyder under 

samma principer när det gäller rättfärdigande av icke diskriminerande nationella lagregler 

med hänsyn till ett tvingande allmänintresse.
28

 

 

2.1.3 De grundläggande friheterna och direkt beskattning 

Medlemsstaternas uppfattning var från början att de grundläggande friheterna inte påverkade 

de nationella skattereglernas utformning. EG-domstolen slog dock i mitten av åttiotalet fast att 

brist på harmonisering inte innebär att fördragsstridiga skatteregler är tillåtna, och att de 

därför kan förbjudas med stöd av fördraget.
29

  

 

                                                           
22

 Enligt EG-domstolens praxis innefattar även art. 39 EG ett restriktionsförbud. Mål C-415/93, Bosman, [1995] 

ECR s. I-4921, p. 97 och Arnull, The European Union and its Court of Justice, s. 451-455. 
23

 Craig och de Búrca, EU Law,s. 725, 744, 801 och 831.  
24

 Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 66, 84 f, 96 och 131 f.  
25

 Terra och Wattel, European Tax Law, s. 43.  
26

 Förslag till avgörande av generaladvokat Lenz i mål C-415/93, Bosman, [1995] ECR s. I-4921, p. 200.  
27

 Mål C-55/94, Gebhard, REG 1995 s. I-4165. Se även avsnitt 3.2.  
28

 Schrauwen, In Defence of Public Interest: The Rule of Reason, Genesis of a Principle of Law, s. 7 i Rule of 

Reason, Rethinking another Classic of European Legal Doctrine. Se även Arnull, The European Union and its 

Court of Justice, s. 494 samt Graig och de Burcá, EU Law, s. 801 f.  
29

 Mål 270/83, avoir fiscal, [1986] ECR s. 273, p. 24 samt Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 65.  
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2.2 Domstolens undersökningsmetod 

2.2.1 Två förhållningssätt 

Generellt sett undersöker domstolen, genom en nationalitetsbaserad tolkning, om en nationell 

lagregel i ett skattesubjekts värdstat utgör en diskriminering. Om det i stället är fråga om 

nationella lagregler i ett skattesubjekts hemstat, undersöker domstolen, med hjälp av en 

tolkning baserad på fri rörlighet, om skatteregeln utgör ett hinder för den fria rörligheten.
30

  

 

Vad menas då med en bedömning baserad på nationalitet respektive fri rörlighet? Vid en 

bedömning baserad på nationalitet kan en fördragsstridig skatteregel klassificeras i termerna 

direkt och indirekt diskriminering. Med direkt diskriminering menas en diskriminering på 

grund av medborgarskap.
31

 Med indirekt diskriminering menas en negativ särbehandling av 

de som ej är bosatta inom medlemsstaten. Eftersom icke bosatta oftast har utländskt 

medborgarskap, är även den indirekta diskrimineringen en diskriminering på grund av 

nationalitet.
32

 Inom skatterätten bestäms ett skattesubjekts skattemässiga behandling av 

reglerna för begränsat och obegränsat skattskyldiga, som i sin tur bestäms av var 

skattesubjektet har sin hemvist. Hemvisten för en fysisk person är inte beroende av 

medborgarskap, utan styrs i huvudsakligen av var personen är bosatt. För bolag sammanfaller 

hemvistbegreppet och medborgarskapsbegreppet
33

. Således kan bolag sannolikt endast bli 

utsatta för direkt diskriminering och för fysiska personer är det större risk att råka ut för 

indirekt diskriminering.
34

 Med en tolkning baserad på fri rörlighet avses en undersökning av 

huruvida den nationella lagregeln utgör ett hinder för att utöva de grundläggande friheterna 

och som inte innebär en diskriminering på grund av nationalitet eller hemvist. Domstolen 

undersöker då huruvida den nationella skatteregeln avskräcker ett skattesubjekt att utöva sin 

rätt till fri rörlighet.
35

 

 

 

 

                                                           
30

 Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 236-241. Vanistendael menar att 

bedömningen som baseras på fri rörlighet har fått en stor genomslagskraft på den direkta beskattningens område, 

se Vanistendael, The compatibility of the basic economic freedoms with the sovereign national tax systems of the 

Member States, EC Tax review nr 3 2003, s. 138. Barnard anser dock att domstolen, inom området för den 

direkta beskattningen, har gått tillbaka till en nationalitetsbaserad bedömning. Se Barnard, The substantive law of 

the EU, s. 353.  
31

 Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 82.  
32

 Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 84.  
33

Mål C-264/96, ICI, REG 1998 s. I-4695, p. 23.  
34

 Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 84 f.  
35

 Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 86.  
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2.2.2 Delbedömningar som arbetsmetod 

När EG-domstolen använder sig av en tolkning baserad på nationalitet, undersöks först om 

tillämpningsområdet för någon av de grundläggande friheterna omfattar den förevarande 

situationen. Sedan undersöks huruvida skatteregeln är fördragsstridig och tillslut undersöks 

om skatteregeln kan rättfärdigas. För att avgöra om skatteregeln är fördragsstridig sker en 

jämförelse mellan medborgare och icke medborgare eller bosatt och icke bosatt. Endast om 

två objektivt jämförbara situationer föreligger kan det vara fråga om diskriminering.
36

  

 

Om i stället en tolkning baserad på fri rörlighet tillämpas, undersöks om skatteregeln innebär 

ett hinder för någon av de grundläggande friheterna i ett gränsöverskridande förhållande. 

Sedan undersöks om skatteregeln kan rättfärdigas. För att avgöra om en skatteregel är 

fördragsstridig eller ej, jämförs en situation där rätten till fri rörlighet inte har använts med en 

situation där rätten på något sätt utnyttjats.
37

  

 

Domstolen kan använda sig av bägge perspektiven, oftast genom att först pröva den nationella 

skatteregeln mot en nationalitetsbaserad tolkning och om ingen diskriminering kan påvisas 

övergår domstolen till en tolkning baserad på fri rörlighet. Domstolen kan även använda sig 

av ett dubbelt perspektiv. Oftast sker detta om domstolen har använt sig av en tolkning 

baserad på fri rörlighet. Hinder för den fria rörligheten kan nämligen föreligga både i ett 

hemstatsperspektiv och i ett värdstatsperpektiv.
38

  

 

Gemensamt för de två olika förhållningssätten är att det är käranden som har bevisbördan för 

att en diskriminering, respektive ett hinder för den fria rörligheten, föreligger och svaranden 

för att en rättfärdigandegrund föreligger.
39

 Vid undersökningen av huruvida en nationell 

skatteregel står i strid med fördraget, bedöms varje enskild skatteregel för sig och inte den 

skatteskyldiges totala skattesituation. Vidare saknar storleken på nackdelen, och i hur många 

situationer nackdelen uppstår, betydelse.
40

  

 

 

 

                                                           
36

 Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 90. 
37

 Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 90 f.  
38

 Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 91.  
39

 Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 90. 
40

 Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 67. 
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2.3 Rättfärdigandegrunder – vikten av klassificering 

Det sista steget i domstolens arbetsmetod är, som ovan visats, att undersöka om den 

fördragsstridiga skatteregeln kan rättfärdigas. Två kategorier av rättfärdigandegrunder finns 

att tillgå: de grunder som finns angivna i fördraget och de grunder som utformats genom EG-

domstolens rättspraxis. Uppfattningen inom doktrinen är dock att en lagregel som är direkt 

diskriminerande på grund av nationalitet inte kan rättfärdigas med hjälp av de 

rättfärdigandegrunder som utformats i rättspraxis.
41

 I målet Royal bank of Scotland där den 

fördragsstridiga skatteregeln bedömdes vara direkt diskriminerande på grund av nationalitet, 

kunde endast de grunder som angivits i fördraget rättfärdiga skatteregeln.
42

 Däremot kan en 

indirekt diskriminering på grund av nationalitet rättfärdigas med hjälp av de grunder som 

utvecklats i rättspraxis.
43

 Som stöd för denna uppfattning kan nämnas målet Bachmann.
44

 

Lika så kan en skatteregel som klassificerats som ett hinder vid en bedömning baserad på fri 

rörlighet, rättfärdigas både enligt fördraget och enligt rättspraxis.
 
 

 

Att en skatteregel endast kan rättfärdigas med hjälp av de grunder som fördraget stadgar, 

innebär i princip att de inte kan rättfärdigas alls. Art. 39, 46 och 55 EG tillåter att undantag 

görs för regler som syftar till att säkerställa allmän ordning, säkerhet och hälsa. Dels har dessa 

artiklar tolkats väldigt strikt av EG-domstolen, och dels torde de vara svårtillämpade på regler 

som berör direkt beskattning. Inte heller den tillsynes utvidgade möjligheten att rättfärdiga en 

skatteregel som strider mot den fria rörligheten för kapital, torde ha någon reell effekt 

eftersom art. 58.1 a) har tolkats som en kodifiering av den rättspraxis som gäller för personer 

och tjänster.
45

  

 

Det ska här tilläggas att domstolen inte alltid är tydlig i sin bedömning. Ibland uttalar 

domstolen endast att skatteregeln hindrar en grundläggande frihet, trots att skatteregeln skulle 

kunna klassificeras som direkt eller indirekt diskriminerande på grund av nationalitet. 

                                                           
41

 Barnard, The substantive law of the EU, s. 491, Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 145, Hilling, 

Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 99 samt Craig och de Búrca, EU Law, s. 802 f. 
42

 Mål C-311/97, Royal Bank of Scotland, REG 1999, s. I-2651, p. 32. 
43

 Barnard, The substantive law of the EU, s. 491, Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 145, Hilling, 

Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 100 samt Craig och de Búrca, EU Law, s. 803. Se 

dock Terra och Wattel, European Tax Law, s. 55 f, vilka ser rättfärdigande av en skatteregel, som är indirekt 

diskriminerande på grund av nationalitet, på grunder utformade i rättspraxis som en inkonsekvens i EG-

domstolens rättspraxis, samt Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 100-106, där 

kontroversiella mål analyseras. 
44

 Mål C-204/90, Bachmann, [1992] ECR s. I-249, p. 9.  
45

 Se Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 142-144 och Hilling, Sambandet mellan artikel 58.1 a) EG 

och tvingande hänsyn till allmänintresset, Svensk Skattetidning nr 8 2007, s. 501-511.  
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Generaladvokat Jacobs menar i sitt yttrande i målet Danner att domstolen måste klargöra om 

direkt diskriminering på grund av nationalitet endast kan angripas med hjälp av fördraget för 

att rättssäkerhet ska uppnås. Han menar vidare att det är olämpligt att ha olika 

rättfärdigandegrunder beroende på om den fördragsstridiga regeln klassas som 

diskriminerande på grund av nationalitet eller i övrigt hindrande för den fria rörligheten. Han 

anser att det avgörande kriteriet snarare bör vara om regeln har ett syfte som kan anses vara av 

allmänt intresse och om regeln är proportionerlig
46

.  

 

Domstolens tendens att ibland vara otydlig i bedömningen kan bero på att gränserna mellan 

de olika tolkningsmetoderna är oklara, liksom gränserna mellan direkt och indirekt 

diskriminering på grund av nationalitet. Domstolen får inte heller vara oenig och genom att 

vara vag i preciseringen öppnas möjligheten att pröva skatteregeln mot de 

rättfärdigandegrunder som utvecklats i praxis. Detta kan vara en form av kompromiss mellan 

domarna i domstolen.
47

 

 

Precis som generaladvokat Jacobs, anser jag att domstolens otydlighet äventyrar 

medlemsstaternas möjlighet till förutsebarhet vid stiftandet av nya lagar. Nya lagar ska i första 

hand vara förenliga med bestämmelserna om fri rörlighet, men om en ny lag av någon orsak i 

alla fall skulle strida mot fördraget kan det bli kostsamt och tidskrävande att ändra den i 

efterhand. Därför är möjligheten till rättfärdigande något som medlemsstaterna bör ha rätt 

överväga vid lagstiftningsarbetet. Utan tydliga riktlinjer från domstolen äventyras följaktligen 

medlemsstaternas rättssäkerhet. Det är inte orimligt att direkt diskriminering på grund av 

nationalitet endast kan rättfärdigas med hjälp av fördraget. Ett mjukare förhållningssätt skulle 

motverka målet med en gemensam inre marknad, som framförallt kännetecknas av att 

nationalitet inte ska utgöra något hinder för den fria rörligheten. Dock verkar alla former av 

diskriminering och hinder hämmande av den fria rörligheten, varför den inre marknaden 

äventyras oavsett hur skatteregeln klassas. Utan ett klargörande från domstolen vore därför 

den lösning som generaladvokat Jacobs förespråkar bättre ur rättssäkerhetssynpunkt.  

                                                           
46

 Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs i mål C-136/00, Danner, REG 2002 s. I-8147, p. 36-37 och 

40.  
47

 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 234 f och 238.  
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3 Rule of reason-doktrinen 

I kapitel tre förklaras varför rule of reason-doktrinen växte fram. Vidare behandlas det sista 

steget i domstolens arbetsmetod, det vill säga hur domstolen går till väga vid bedömningen av 

huruvida en fördragsstridig skatteregel kan rättfärdigas eller inte. Kapitlet är således tänkt att 

tjäna som en plattform där analysen av EG-domstolens rättspraxis kan ta avstamp.  

 

3.1 Inledning 

Till en början i antikens Grekland var ekonomin privat och politiken offentlig. I slutet av 

medeltiden började politik, ekonomi och handel smälta samman. Ekonomin var inte längre 

något som endast rörde den privata sfären, utan den nationella ekonomin blev ett allmänt 

intresse. Sjukvård, undervisning, sociala skyddsnät och skydd för miljön anses numera vara 

skyddsvärda intressen som det allmänna ska väna om. Bara medlemsstaternas klassiska 

uppgifter som att bibehålla allmän ordning, säkerhet och hälsa ansågs till en början behöva 

skyddas av fördraget. I och med att den gemensamma marknaden introducerades blev det 

uppenbart att andra intressen behövdes skyddas. Skyddet för dessa intressen inarbetades dock 

inte i fördraget, utan utvecklades i EG-domstolens rättspraxis. Det som ansågs utgöra 

tvingande hänsyn till allmänintresset kunde rättfärdiga en fördragsstridig nationell lagregel.
48

  

 

 

3.2 Framväxt  

Domstolens rättspraxis avseende möjligheten till rättfärdigande utöver de grunder som 

fördraget stadgar, har sin grund i den fria rörligheten för varor och det förbud mot kvantitativa 

importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan som art. 28 EG stadgar.  

I målet Dassonville definierade domstolen åtgärder med motsvarande verkan som alla regler 

som är kapabla att hindra, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, handeln på den inre 

marknaden.
 49

 Domstolen syftade på regelns diskriminerande effekt, inte syfte. Målet fick 

därför väldigt långtgående konsekvenser. Samtidigt stadgade domstolen även att 

fördragsstridiga lagregler kunde tillåtas under förutsättning att de var befogade. Detta var 

startskottet för utvecklingen av Rule of reason-doktrinen.
50

 

                                                           
48

 Schrauwen, In Defence of Public Interest: The Rule of Reason, Genesis of a Principle of Law, s. 3, i Rule of 

Reason, Rethinking another Classic of European Legal Doctrine.  
49

 Mål 8/74, Dassonville, [1974] ECR s. 837, p. 5.  
50

 Craig och de Búrca, EU Law, s. 669 och mål 8/74 Dassonville, [1974] ECR s. 837, p. 6.  
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Genom målet Cassis de Dijon utvecklades tillämpningsområdet av art. 28 EG ytterligare till 

att även omfatta restriktioner för den fria rörligheten.
51

 Behovet av möjligheten till 

rättfärdigande blev därigenom ännu större.
52

 Därför gavs medlemsstaterna genom domen 

möjligheten att rättfärdiga nationella lagregler som stod i strid med fördraget om de kunde 

anses ”… vara nödvändiga för att tillgodose tvingande hänsyn, i synnerhet i fråga om effektiv 

skattekontroll, skydd för folkhälsan, god handelssed och konsumentskydd”.
53

 I och med 

domen föddes en ny rättsprincip
54

 och doktrinen om tvingande hänsyn till allmänintresset har 

sedan dess fortsatt att utvecklas i domstolens rättspraxis.  

 

 

3.3 Rule of reason-testet 

Kraven för att en nationell lagregel ska kunna godkännas på grund av tvingande hänsyn till 

allmänintresset, utvecklades på ett tydligt sätt genom Gebhard-målet.
55

 Domstolen uttalade 

följande: ”Det framgår emellertid av domstolens rättspraxis att nationella åtgärder som kan 

hindra eller göra det mindre attraktivt att utöva de grundläggande friheter som garanteras av 

fördraget skall uppfylla fyra förutsättningar. De skall vara tillämpliga på ett icke-

diskriminerande sätt, de skall framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande 

allmänintresse, de skall vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 

eftersträvas genom dem och de skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

denna målsättning...”
56

 

 

Fyra krav som måste vara uppfyllda för att ett rättfärdigande ska vara möjligt utkristalliserar 

sig av EG-domstolens uttalande: 

1. Lagregeln ska vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt
57

. 

2. Lagregeln ska framstå som motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse.  

3. Lagregeln ska vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 

eftersträvas genom den. 

4. Lagregeln får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målsättningen.
58

  
                                                           
51

 Mål 120/78, Cassis de Dijon, [1979] ECR s. 649 p. 14.  
52

 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 242. 
53

 Mål 120/78, Cassis de Dijon, [1979] ECR s. 649, p. 8. Se även Craig och de Búrca, EU Law, s. 677-679.  
54

 Se Schrauwen, In Defence of Public Interest: The Rule of Reason, Genesis of a Principle of Law, s. 3-17, i 

Rule of Reason, Rethinking another Classic of European Legal Doctrine. 
55

 Mål C-55/94, Gebhard, REG 1995 s. I-4165.  
56

 Mål C-55/94, Gebhard, REG 1995 s. I-4165, p. 37. 
57

 Den övervägande uppfattningen inom doktrinen är att indirekt diskriminering på grund av nationalitet kan 

rättfärdigas enligt den rättspraxis som EG-domstolen har utvecklat. Se avsnitt 2.3.  
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Dessa kriterier brukar kallas ”Gebhard-testet” eller ”Rule of reason-testet”. Jag kommer 

nedan att använda mig av det senare.  

 

Domstolen talar om ”de grundläggande friheter som garanteras av fördraget”. Uttalandet visar 

således att samtliga grundläggande friheter ska behandlas på samma sätt när det gäller 

prövningen av möjligheten till rättfärdigande genom Rule of reason-testet.
59

 Framställningen 

nedan kommer således inte att behandla de fyra fördragsfriheterna för sig, eftersom resultatet 

av rättfärdigandefrågan ska bli detsamma oavsett vilken av artiklarna om fri rörlighet som 

behandlas. Framställningen syftar i stället till att, genom en kategorisering av EG-domstolens 

rättspraxis, visa vad som idag kan anses utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset samt 

vilka oklarheter som föreligger på det undersökta området.  

 

 

3.4 Kravet på ett trängande allmänintresse 

Kravet på att lagregeln ska vara motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse, som 

Rule of reason-testet uppställer, leder till att domstolen måste göra en avvägning. En 

avvägning mellan två intressen innebär, för att associera till två vågskålar, att fastställa det 

intresse som väger tyngst. Detta ska skiljas från en bedömning som innebär en slags 

kompromiss eller strävan efter att hitta en balanspunkt.
60

 En nationell skatteregel kan till 

exempel vara skapad för att tillgodose det allmänna fördelningspolitiska intresset.
61

 När den 

gemenskapsrättsliga dimensionen tillkommer kan det dock visa sig att det allmänna nationella 

intresset inte är förenligt med det gemenskapsrättsliga intresset av en gemensam inre 

marknad. Ett rättfärdigande innebär således att det nationella allmänintresset väger tyngre än 

det gemenskapsrättsliga intresset av att främja den inre marknaden.
62

 Syftet med 

framställningen nedan är inte att fastställa vilken metod domstolen använder sig av vid 

avvägningen. Framställningen kommer i stället att fokusera på vilka överväganden domstolen 

gör vid avvägningen och vad de leder fram till.  

                                                                                                                                                                                     
58

 Rule of reson-testet finns nämnt i hög grad inom doktrinen. Se t.ex. Barnard, The substantive law of the EU, s. 

492, Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 96 f, Terra och Wattel, European Tax 

Law, s. 43 f samt Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 144 f.  
59

 Se även avsnitt 2.1.2.  
60

 Odelstad, Intresseavvägning, s. 76 f och Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 42. Odelstads 

teorier har visserligen utgångspunkt i plan- och byggnadslagen, men eftersom de begrepp som behandlas i avsnitt 

3.3 är generella, kan teorierna även användas på det skatterättsliga området. Se Moëll, 

Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 36. 
61

 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 46.  
62

 Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 145.  
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Vem har ett allmänintresse? Odelstad menar att svaret på frågan kan vara alla, det allmänna 

och allmänheten. Vad som menas med ”alla” torde inte vålla några problem. Däremot kan 

begreppen ”det allmänna” och ”allmänheten” i vissa fall ha samma betydelse, men oftast 

torde innebörden av ”det allmänna” vara staten, eller samhället, medan betydelsen av 

”allmänheten” är folket. Begreppen ”det allmännas intresse” och ”det allmänna intresset” kan 

användas både i ett normativt och deskriptivt syfte. Om begreppen tillmäts en normativ 

betydelse, innebär begreppen att ett visst alternativ är bäst. Om begreppen däremot används 

på ett deskriptivt sätt, är innebörden att ett visst alternativ är bäst enligt ett allmänt organ.
63

 

 

Vad är då ett allmänintresse? Att fastställa vad som egentligen utgör ett tvingande 

allmänintresse är inte alltid lätt. För att visa vad som i nuläget inom EG-rätten anses utgöra 

tvingande hänsyn till allmänintresset på området för direkt beskattning, och därmed kan 

rättfärdiga en nationell fördragsstridig skatteregel, kommer nedan icke godkända grunder, 

formellt godkända grunder och formellt godkända grunder som har tillämpats att behandlas.  

                                                           
63

 Odelstad, Intresseavvägning, s. 49-52 och Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 39 f.  
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4 Icke godkända rättfärdigandegrunder 

EG-domstolens rättspraxis har systematiserats i form av icke godkända rättfärdigandegrunder, 

grunder som formellt har godkänts men inte tillämpats samt grunder som EG-domstolen har 

accepterat och tillämpat. Kapitel fyra behandlar de yrkanden som medlemsstaterna utan 

framgång har anfört för att rättfärdiga en fördragsstridig nationell skatteregel.  

 

4.1 Ingen behörighet på den direkta beskattningens område 

Medlemsstaterna har flera gånger försökt hävda att frågor om den direkta beskattningen ligger 

utanför EG-domstolens kompetensområde. Redan genom målet avoir fiscal slogs dock 

behörigheten på den direkta beskattningens område fast.
64

 Domstolen har också flera gånger 

uttryckt att ”även om frågor om direkta skatter tillhör medlemsstaternas behörighet skall 

dessa enligt fast rättspraxis inte desto mindre iaktta gemenskapsrätten när de utövar sin 

behörighet”.
65

 Uttalandet innebär att den direkta beskattningen i praktiken faller inom EG-

domstolens behörighet.  

 

 

4.2 Skydda skattebasen och förhindra förlust av skatteintäkter 

Yrkandet att förhindra förlust av skatteintäkter alternativt att skydda skattebasen har 

förekommit flertalet gånger. Domstolen har hittills inte öppet godkänt detta som en 

rättfärdigandegrund på grund av tvingande hänsyn till allmänintresset.
66

 I målet ICI
67

 ägde det 

brittiska bolaget ICI dotterbolag både i medlemsstater och i tredje land, som en följd av 

bildandet av ett holdningbolag. Ett av de brittiska bolagen gick med förlust och ICI nekades 

avdrag för förlusterna i enlighet med de brittiska reglerna för resultatutjämning, eftersom de 

flesta dotterbolagen fanns utomlands. Hade det huvudsakliga innehavet istället funnits inom 

Storbritannien hade avdrag medgetts. Domstolen använde sig av en tolkningsmetod baserad 

på fri rörlighet och konstaterade att de holdingbolag som utnyttjat rätten till fri etablering 

behandlades sämre.
68

 Storbritanniens yrkande på att dessa regler behövdes för förhindra 

                                                           
64

 Mål 270/83, avoir fiscal, [1986] ECR s. 273, p. 14 och Dahlberg, Internationell beskattning, s. 256.  
65

 Se t.ex. mål C-319/02, Manninen, REG 2004 s. I-7477, p. 19.  
66

 Dahlberg, Internationell beskattning, 259 f.  
67

 Mål C-264/96, ICI, REG 1998 s. I-4695.  
68

 Mål C-264/96, ICI, REG 1998 s. I-4695, p. 22 och Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal 

Market, s. 203.  
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risken att skatteintäkter skulle gå förlorade, kunde enligt domstolen inte räknas som tvingande 

hänsyn till allmänintresset.
69

  

 

Ett annat exempel är målet Danner. Skatteregeln, som ansågs strida mot den fria rörligheten 

för tjänster, kunde inte godtas med hänvisning till att hinder mot kapitalplacering i länder med 

lägre skatt krävdes för att behålla en bred skattebas. Den breda skattebasen syftade i sin tur till 

finansiering av social service.
70

 Alltså kan yrkanden med rent ekonomiska syften inte 

godkännas som tvingande hänsyn till allmänintresset.  

 

 

4.3 Ingen behörighet på skatteavtalens område 

Domstolen slog, genom det ovan nämnda målet avoir fiscal, fast att bristen på harmonisering 

på den direkta beskattningens område inte kan rättfärdiga en fördragsstridig skatteregel.
71

 Ett 

område som inte är helt klarlagt är huruvida yrkandet att gemenskapens behörighet inte 

omfattar skatteavtal mellan medlemsstaterna, kan utgöra en rättfärdigandegrund. Av fallet 

Gilly följer det att domstolen visar stor respekt för OECD:s modellavtal, eftersom det ökar 

harmoniseringen av den direkta beskattningen inom EU. Medlemsstaterna förklarades vara 

fria att formulera fördelningsartiklarna.
72

 Ländernas fördelningsrätt påpekades även i målet 

Saint Gobain, men vidare framhölls att i själva utövandet av beskattningen måste 

gemenskapsreglerna följas.
73

  

 

Domstolen går således ifrån sitt stadgande i avoir fiscal och visar försiktighet när det gäller 

skatteavtalens område. Det är alltså inte är helt korrekt att behandla yrkandet som icke 

godkänt, eftersom fördelningsartiklarna inte kan angripas med hjälp av fördraget. Dock är 

medlemsstaterna fortfarande, vid utövandet den tilldelade beskattningsrätten, skyldiga att 

beakta fördragets regler.  
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 Mål C-264/96, ICI, REG 1998 s. I-4695, p. 28. 
70

 Mål C-136/00, Danner, REG 2002 s. I-8147, p. 53-55.  
71

 Mål 270/83, avoir fiscal, [1986] ECR s. 273, p. 24. 
72

 Mål C-336/96, Gilly, REG 1998 s. I-2793, p. 30-31.  
73

 Mål C-307/97, Saint Gobain, REG 1999 s. I-6161, p. 57-58.  
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4.4 Den skattskyldige åtnjuter andra förmåner 

Medlemsstaterna har även försökt hävda att en fördragsstridig skatteregel ska tillåtas, 

eftersom skattesubjektet som drabbas negativt av skatteregeln samtidigt kompenseras genom 

en annan fördelaktig skatteregel. Detta yrkande har, föga förvånande, inte lett till framgång 

för medlemsstaterna. En kompensationsbeskattning skulle nämligen strida mot själva syftet 

med en gemensam inre marknad.
74

 

 

Ett exempel på detta är målet Commerzbank.
75

 En filial i Storbritannien till en tysk bank 

betalade skatt på räntor som filialen erhållit för lån till amerikanska bolag. Skatteavtalet 

mellan Storbritannien och USA stadgade att endast bolag med hemvist i Storbritannien skulle 

erlägga skatt på räntebetalningar från amerikanska bolag, varför filialen fick tillbaka skatten 

på räntorna. Även bolag med hemvist i Storbritannien hade enligt de brittiska reglerna rätt till 

en återbetalning, men dessa bolag fick dessutom ett återbetalningstillägg. Lagstiftningen i 

Storbritannien medgav inte bolag hemmahörande utanför Storbritannien motsvarande fördel. 

Domstolen använde sig av en tolkning baserad på nationalitet och konstaterade att en 

fördragsstridig diskriminering förelåg.
76

 Skattereglerna kunde inte rättfärdigas på grund av att 

filialen inte behövde betala den bolagsskatt i Storbritannien som bolag hemmahörande där 

behövde göra.
77

  

 

I detta sammanhang ska även målet Bouanich
78

 nämnas. Den franska medborgaren Bouanich 

ägde aktier i ett svenskt aktiebolag. Aktiebolaget inlöste hennes aktier till ett större värde som 

ett led i nedsättningen av bolagets aktiekapital. För bosatta i Sverige behandlades inlösen som 

kapitalvinst, där avdrag för anskaffningsvärdet fick göras. Skattesatsen på kapitalvinster var 

30 %. För bosatta utomlands sågs inlösen i stället såsom utdelning där en kupongskatt på 30 

% av hela vinsten skulle uttas. Enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Frankrike och Sverige 

blev dock kupongskatten 15 % och avdrag för aktiernas nominella belopp fick göras. 

Domstolen menade att det var upp till den nationella domstolen att pröva om en negativ 

särbehandling förelåg eftersom detta berodde på storleken på aktiernas anskaffningsvärde och 
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 Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 146.  
75

 Mål C-330/91, Commerzbank, [1993] ECR s. I-4017. Se även mål C-294/97, Eurowings, REG 1999 s. I-7447. 
76

 Mål C-330/91, Commerzbank, [1993] ECR s. I-4017, p. 13-15 och Hilling, Free Movement and Tax Treaties 

in the Internal Market, s. 190. 
77

 Mål C-330/91, Commerzbank, [1993] ECR s. I-4017, p.16-19. 
78

 Mål C-265/04, Bouanich, REG 2006 s. I-923.  
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nominella belopp. Prövningen skulle särskilt ta hänsyn till den kombinerade effekten av 

avdragsgillt belopp och skillnaden i skattesats.
79

 

 

Dessa två rättsfall tyder på att det finns en viss oklarhet huruvida en fördragsstridig 

skatteregel skulle kunna rättfärdigas av att den skatteskyldiga får andra fördelar. I målet 

Bouanich skulle den nationella domstolen särskilt ta hänsyn till förhållandet mellan storleken 

på det avdragsgilla beloppet och den lägre skattesatsen. Man skulle kunna tolka detta som att 

avdragsrätten skulle kunna uppvägas av en lägre skattesats.
80

 Ståhl och Persson Österman 

menar att en viss försiktighet dock måste iakttas, eftersom skattesatsen och avdragsrätten var 

så starkt sammanknutna enligt avtalet.
81

 

 

 

4.5 Administrativa svårigheter 

Även administrativa svårigheter har åberopats som rättfärdigandegrund utan framgång. I 

målet Schumacker
82

 hade en belgisk medborgare som arbetade i Tyskland, och var begränsat 

skattskyldig där, nekats att fördela sin inkomst mellan sig och sin fru. Denna rätt fanns för 

obegränsat skattskyldiga i Tyskland. På grund av detta kunde han inte erhålla den lägre 

skattesats som en fördelning skulle ha medfört. Enligt skatteavtalet mellan Tyskland och 

Belgien var det Tyskland som hade rätten att beskatta inkomsterna. Domstolen använde sig av 

en tolkning baserad på nationalitet och såg de tyska skattereglerna som en indirekt 

diskriminering.
83

 Tyskland menade att det skulle utgöra en administrativ svårighet att beakta 

inkomster från bägge staterna. Detta bedömdes av domstolen inte utgöra någon grund för 

rättfärdigande och hänvisade vidare till direktivet om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas 

behöriga myndigheter på direktbeskattningens område.
84
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 Mål C-265/04, Bouanich, REG 2006 s. I-923, p. 54 och 55 och Ståhl och Persson Östermann, EG skatterätt, s. 

135.  
80

 Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 134 f. 
81

 Ståhl och Persson Österman, EG skatterätt, s. 135. 
82

 Mål C-279/93, Schumacker, REG 1995 s. I-225.  
83

 Mål C-279/93, Schumacker, REG 1995 s. I-225, p. 28-38 och Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the 

Internal Market, s. 168 f.  
84

 Mål C-279/93, Schumacker, REG 1995 s. I-225, p. 43-45. Se även mål C-379/05, Amurta, domstolens dom 

den 8 november 2007, p. 48.  
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4.6 Möjlighet att göra en annan form av etablering 

Denna rättfärdigandegrund rör etableringsfriheten. Medlemsstaterna har flera gånger försökt 

att rättfärdiga en skatteregel som strider mot art. 43 EG, genom att påpeka att ett annat 

etableringsalternativ skulle medföra likabehandling. Det har då rört sig om filialer till 

utländska bolag som fått sämre behandling än inhemska dotterbolag. Ur värdstatsperspektivet 

har detta inte accepterats.
85

  

 

Även här får det ovan berörda målet avoir fiscal
86

 illustrera ett exempel. Målet handlade om 

en utländsk filial i Frankrike som inte hade rätt till skatteavräkning på utdelning som ett 

franskt dotterbolag lämnat. Denna rätt fanns för franska bolag. Domstolen utförde en 

nationalitetsbaserad tolkning och skattereglerna var att anse som en direkt diskriminering på 

grund av nationalitet. Skatteregeln kunde inte rättfärdigas med möjligheten att etablera ett 

franskt dotterbolag istället för en filial.
87

 

 

 

4.7 Tillfälligt handlingsutrymme 

I målet Gronefeldt
88

 var en tysk kapitalvinstregel ifrågasatt. Reglerna föreskrev att en vinst 

vid avyttring av andelar i ett utländskt bolag var skattepliktig då den skattskyldige under de 

senaste fem åren innehaft minst en procent av bolagskapitalet. Motsvarande gräns för 

försäljning av andelar i ett tyskt bolag, var tio procent av bolagskapitalet. Denna 

fördragsstridiga olikbehandling var enligt den tyska regeringen ett led i arbetet att på sikt 

jämställa den skattemässiga behandlingen av investeringar i Tyskland med investeringar 

företagna i en annan medlemsstat, och därmed uppnå förenlighet med gemenskapsrätten. 

Domstolen menade att utrymmet för övergångsregler som syftar till att på sikt uppnå 

förenlighet med fördraget, alltid begränsas genom att hänsyn måste tas till de grundläggande 

friheterna. Argumentet kunde därför inte anses vara motiverad med tvingande hänsyn till 

allmänintresset.
89

 

                                                           
85

 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 257 f. Vad som gäller i ett hemstatsperspektiv är ännu oklart. Dahlberg 

menar att målet C-446/03, Marks & Spencer, REG 2005 s. I-10837 kan ge ledning i frågan, se avsnitt 6.2.3.1. 
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 Mål 270/83, avoir fiscal, [1986] ECR s. 273.  
87

 Mål 270/83, avoir fiscal, [1986] ECR s. 273, p. 14 och 22. Här bör även uppmärksammas att EGD går ifrån 

sin egen praxis när den överväger andra rättfärdigandegrunder än de som uttryckligen stadgas i fördraget. Se 

Hilling, Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 188.  
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 Mål C-436/06, Gronefeldt, domstolens dom den 18 december 2007. 
89

 Mål C-436/06, Gronefeldt, domstolens dom den 18 december 2007, p. 32-34.  
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5 Formellt godkända rättfärdigandegrunder 

I detta kapitel behandlas de yrkanden på rättfärdigande som principiellt har accepterats av 

domstolen som trängande allmänintressen. Eftersom dessa yrkanden hittills inte har kunnat 

rättfärdiga en fördragsstridig skatteregel, behandlar kapitel fem även utsikten för 

nedanstående rättfärdigandegrunder att tillämpas i framtiden.  

 

5.1 Effektiv skattekontroll 

5.1.1 Effektiv skattekontroll inom EU 

Genom målet Futura Participations
90

 kan fördragsstridiga skatteregler, som syftar till att 

upprätthålla en effektiv skattekontroll, godkännas. Målet handlade om ett franskt bolag vars 

filial i Luxemburg hade gått med förlust under tidigare år. De luxemburgska reglerna stadgade 

en proportionell inkomstberäkning för filialen baserad på hela bolagets inkomster, om inte en 

bokföring enligt luxemburgska regler hölls. Förlusterna hade fastställts på samma vis. Vad 

gällde rätten till att göra avdrag för de gamla förlusterna, stadgade de luxemburgska reglerna 

ett krav på ett direkt samband med inkomsterna i landet. Dessutom krävdes en bokföring 

enligt Luxemburgska regler. Detta medförde att det franska bolaget tvingandes ha både en 

fransk och en luxemburgsk bokföring. Reglerna ansågs vara fördragsstridiga, men EG-

domstolen menade att de kunde rättfärdigas på grund av att den luxemburgska skatteregeln 

syftade till att upprätthålla en effektiv skattekontroll. Skattereglerna fallerade dock i det sista 

steget av rule of reason- testet. De ansågs inte vara proportionerliga på grund av direktivet om 

ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas myndigheter,
91

 som säkerställde att myndigheterna i 

Luxemburg i alla fall kunde inhämta tillräcklig information.
92

  

 

Genom målet Manninen måste medlemsstater ömsesidigt erkänna varandras bolagsskatter vad 

gäller lindring av ekonomisk dubbelbeskattning.
93

 Detta kan ses som ett tecken på att 

medlemsstater i framtiden inte heller kan neka förlustavdrag baserade på utländska 

redovisningar, när samma redovisning används för att fastställa den skattepliktiga vinsten.
94
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 Mål C-250/95, Futura Participations, REG 1997 s. I-2471.  
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 Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas 
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Även i målet Danner ansågs de aktuella skattereglerna, som föreskrev avdragsförbud för 

utgift med utländsk anknytning, vara oproportionella. Domstolen påpekade även att den 

skatteskyldiga själv har möjlighet att tillhandahålla tillräckligt bevisunderlag.
95

 I målet 

kommissionen mot Belgien underkändes argumentet att det ovan nämnda direktivet inte, 

speciellt när det gäller länder med banksekretess, är tillräckligt effektivt.
96

 

 

5.1.2 Effektiv skattekontroll och tredje land 

I målet A mot Skatteverket
97

 prövades de svenska reglerna som stadgade skattefria utdelningar 

från bolag hemmahörande inom EU eller EES-området. Utdelning från bolag hemmahörande 

i tredje land kunde också beviljas skattefrihet om vissa förutsättningar var uppfyllda. För att 

kontrollera att dessa förutsättningar var uppfyllda krävdes att ett avtal om informationsutbyte 

fanns. Skatterättsnämnden ansåg att reglerna visserligen innebar en restriktion för den fria 

rörligheten av kapital, men som kunde rättfärdigas med hänsyn till behovet av en effektiv 

skattekontroll. Reglerna ansågs dock vara oproportionerliga, varför den utdelning som A 

erhållit från ett bolag i Schweiz skulle vara skattefri trots att Sverige och Schweiz inte hade 

något avtal om informationsutbyte. Skatteverket var dock av motsatt åsikt. Målet avgjordes i 

stor avdelning där domstolen uttalade att tidigare rättspraxis avseende kapitalrörelser inom 

gemenskapen, som innebar att den skattskyldige själv ska ges chansen att lämna erforderliga 

upplysningar, inte kunde tillämpas till fullo då det var fråga om gränsöverskridande 

kapitalrörelser till tredje land. Inom gemenskapen finns direktivet om informationsutbyte 

mellan medlemsstaterna och dessutom har harmonisering på området för redovisning och 

bokföring ägt rum. Någon motsvarighet till dessa kontrollmöjligheter finns inte att tillgå för 

myndigheter då det rör sig om ett tredje land.
98

 På dessa grunder kunde de svenska reglerna 

rättfärdigas.  

 

5.1.3 Framtidsutsikter 

Ståhl och Persson Österman menar att det är osannolikt att ett yrkande, på att en 

fördragsstridig skatteregel är nödvändig för att uppnå en effektiv skattekontroll, skulle kunna 

rättfärdiga en diskriminerande skatteregel. Däremot tror de att det är mer sannolikt att ett 

sådant yrkande skulle kunna användas för att rättfärdiga kontrollregler som hindrar den fria 
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rörligheten. Som exempel anges kraven på dokumentation vid internprissättningar i 

internationella koncerner.
99

 Av dessa rättsfall kan det konstateras att kravet på proportionalitet 

är långtgående. På grund av direktivet om ömsesidigt informationsutbyte tillsammans med 

möjligheten för den skattskyldiga att själv tillhandahålla tillräcklig information och den 

harmonisering som skett på redovisningsområdet, anser jag i likhet med Ståhl och Persson 

Österman att rättfärdigandegrunden torde bli svår att tillämpa i framtiden. Av målet A mot 

skatteverket kan dock slutsatsen dras att möjligheten att rättfärdiga en skatteregel som strider 

mot den fria rörligheten av kapital är större då tredje land är inblandat, eftersom 

förutsättningarna inte är de samma som vid en gemenskapsintern situation. Detta får betydelse 

för proportionalitetsbedömningen.  

 

 

5.2 Hindra skatteflykt 

5.2.1 Begreppet skatteflykt 

Begreppet skatteflykt har inte någon enhetlig tolkning, men i detta sammanhang har jag valt 

att definiera begreppet som åtgärder vilka syftar till att uppnå en förmånlig beskattning och 

som inte är olagliga, men som ändå inte anses ha en godtagbar motivering.
100

  

 

5.2.2 Kravet på konstlade upplägg 

I fallet ICI, som berörts under avsnitt 4.2, åberopades även att den fördragsstridiga 

skatteregeln behövdes för att hindra skatteflykt. Domstolen underkände inte yrkandet som 

sådant, utan uttalade att ”… lagstiftningen i fråga i målet vid den nationella domstolen inte 

har något specifikt syfte att utesluta en skattemässig fördel som skulle följa av rent konstlade 

kopplingar, vilkas syfte skulle vara att kringgå brittisk skattelagstiftning, utan på ett generellt 

sätt avser varje situation i vilken merparten av dotterbolagen i en koncern av en eller annan 

anledning är etablerad utanför Förenade kungariket”.
101

  

 

För att ett rättfärdigande på grund av behovet att förhindra skatteflykt ska kunna äga rum, 

krävs alltså ett mer specifikt tillämpningsområde med skatteregeln. Reglerna måste syfta till 
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att träffa rent konstlade transaktioner som har företagits för att undvika skatt.
102

 Kravet på 

utpräglade kringgåendetransaktioner har dock inte alltid strikt upprätthållits. På senare tid har 

domstolen nämligen prövat argumentet att lagstiftningen är nödvändig för att hindra 

skatteflykt tillsammans med andra rättfärdigandegrunder. I dessa fall har inte kravet på rent 

konstlade upplägg varit lika hårt.
103

  

 

I målen Marks & Spencer och OY AA, som behandlade gränsöverskridande förlustutjämning i 

koncerner, syftade inte de aktuella lagreglerna till att hindra skatteflykt genom konstlade 

upplägg. Reglerna träffade alla situationer där moder- och dotterbolag fanns i olika 

medlemsstater. Domstolen menade dock att det förelåg en risk för att vinster och förluster 

kunde flyttas mellan staterna för att uppnå skattefördelar. Reglerna kunde därför delvis 

motiveras med syftet att hindra skatteflykt.
 104

 Slutsatsen av detta blir alltså att rättfärdigande 

på grund av behovet att hindra skatteflykt inte alltid förutsätter att de nationella reglerna är 

inriktade på rent konstlade upplägg. Generellt verkande regler som syftar till att skydda 

skattebasen kan rättfärdigas i kombination med andra rättfärdigandegrunder.
105

  

 

Ståhl menar dock att den andra rättfärdigandegrunden som användes i målen Marks & 

Spencer och OY AA, behovet att säkerställa fördelningen av beskattningsrätten mellan 

staterna, är det argument som väger tyngst eftersom de aktuella lagreglerna var så generellt 

utformade. Målen kan därför inte ge ledning i frågan huruvida domstolen har utvidgat 

tillämpningsområdet för rättfärdigandegrunden ”förhindra skatteflykt”. Domstolen har 

dessutom i nyare mål upprepat kravet på att lagregeln ska syfta till att angripa konstlade 

upplägg, trots att rättfärdigandegrunden har kombinerats med argumentet om behovet av en 

väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan staterna
106

. Hon menar vidare att 

domstolen med största sannolikhet kommer vidhålla sin restriktiva tolkning då det är fråga om 

mer traditionella skatteflyktsregler. Ståhl anser vidare att dessa två varianter av hanteringen av 

rättfärdigandefrågan skapar en onödig osäkerhet. Prövningen av rättfärdigandegrunderna bör 
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därför ske var för sig. På så vis skulle de allmänna reglerna som syftar till att skydda 

skattebasen, behandlas som sådana och utan irrelevanta argument om skatteflykt.
107

  

 

5.2.3 Innebörden av begreppet konstlade upplägg 

Målet Cadbury Schweppes
108

 behandlade de brittiska CFC-reglerna, som enligt domstolen 

inte var förenliga med etableringsfriheten. Ett rättfärdigande var enligt domstolen endast 

möjligt då det …”särskilt tjänar ändamålet att hindra beteenden som består i att rent 

konstlade upplägg som inte har någon ekonomisk förankring skapas i syfte att undvika skatt 

som normalt skall betalas på vinst från verksamhet som bedrivs inom det nationella 

territoriet”
109

 Domstolen preciserade i detta mål innebörden av begreppet konstlade upplägg 

på följande vis:  

 

1. En avsikt att uppnå en skattemässig fördel krävs. 

2. De objektiva omständigheter som måste föreligga, för att syftet med etableringen ska 

anses vara att bedriva en ekonomisk verksamhet, är inte uppfyllda.
110

 

 

De objektiva omständigheterna kan t.ex. vara den fysiska existensen av bolaget. Ett 

brevlådeföretag räknas således som ett konstlat upplägg
111

. Att verksamheten kunde ha 

bedrivits i hemviststaten innebär inte att ett konstlat upplägg är för handen. Den skattskyldige 

måste dessutom alltid ges möjlighet att förklara det verkliga skälet till etableringen samt 

möjlighet att visa att verklig rörelse bedrivs.
112

 Detta sista stadgande innebär således att en 

icke motbevisbar presumtion i medlemstaternas CFC-lagstiftning inte kan rättfärdigas.
113
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Ståhl menar att domstolens definition av vad en etablering med konstlat upplägg är, inte ens 

träffas av etableringsfriheten, eftersom fördraget stadgar ett krav på ekonomisk verksamhet. 

Följden blir att de därför egentligen inte behöver rättfärdigas.
114

  

 

Slutsatsen av dessa mål är alltså att medlemsstaterna inte kan hindra skattesubjekt ifrån att 

utnyttja förmånliga skatteregler i andra medlemsstater så länge som det finns ett reellt 

etableringssyfte. Lagregler som syftar till att angripa konstlade upplägg för att undvika skatt 

kan dock rättfärdigas, men under väldigt strikt hållna omständigheter.
115

 

 

5.2.4 Mekaniskt verkande regler 

I målet Lankhorst-Hohorst
116

 ifrågsattes de tyska reglerna mot underkapitalisering. I målet 

sjönk det egna kapitalet i ett tyskt dotterbolag till ett nederländskt bolag under den godkända 

nivån. Det var moderbolaget som hade lånat ut pengar till dotterbolaget. Räntebetalningarna 

kom därför att betraktas som en skattepliktig förtäckt utdelning. För tyska moderbolag sågs 

räntebetalningarna som just ränta, trots underkapitaliseringen. Tyska moderbolag hade också 

rätt till skattekredit på utbetalningen. EG-domstolen klassade därför den aktuella skatteregeln 

som fördragsstridig. Domstolen uttalade att en regel som tar sikte på det egna kapitalets 

storlek i förhållande till det lånade, inte direkt kan avgöra om ett skatteflyktssyfte finns eller 

inte.
117

  

 

Dahlberg menar att EG-domstolens rättspraxis i Lankhorst-Hohorst indikerar att mekaniskt 

verkande regler inte kan rättfärdigas.
118

 Domstolen har även slagit fast att skatteflykt inte kan 

presumeras bara på grund av att ett moderbolag inte finns i samma stat som dotterbolaget, 

liksom att ett låneförhållande mellan moder och dotterbolag med hemvist i olika 

medlemsstater inte presumerar skatteflykt.
119

 Detta synsätt får ha ansetts fastställts genom de 

ovan nämnda målen Thin Cap Group Litigation och Cadbury Schweppes, eftersom den 

skattskyldige alltid ska ges rätten att bevisa att etableringen kan motiveras av affärsmässiga, 
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arbetsmässiga eller privata skäl. Målen har en så generell räckvidd att slutsatsen kan dras att 

rättfärdigande aldrig kan ske av helt mekaniskt verkande regler.
120

 

 

5.2.5 Skatteflykt och exit-skatter 

I målet De Lasteyrie du Saillant
121

 prövades om en fransk exit-skatt var förenlig med EG-

rätten. Skatten träffade orealiserade värdeökningar på bolagsandelar och togs ut då den 

skattskyldige flyttade sin hemvist från Frankrike. Ett uppskov kunde medges, men under 

förutsättning att en säkerhet ställdes. Andelarna accepterades inte som säkerhet. Om aktierna 

inte såldes inom fem år skulle säkerheten frisläppas och de kostnader som var kopplade till 

säkerheten skulle återbetalas. Domstolen använde sig av en tolkning baserad på fri rörlighet 

och konstaterade att de franska reglerna var ett hinder för den fria rörligheten.
122

 Den franska 

regeringen ansåg dock att de var motiverade med hänsyn till behovet att hindra skatteflykt. 

Genom att tillfälligt flytta från Frankrike och sälja aktierna kunde kapitalvinstskatten 

nämligen undvikas. Detta blir fallet om den medlemsstat som den skattskyldige tillfälligt 

flyttar till inte beskattar realisationsvinster på bolagsandelar, eller om den tillämpar step-up 

vid fastställande av anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs då till det 

marknadsvärde som gällde vid tidpunkten för inflyttning, vilket får följden att endast den 

värdeökning som uppkommit inom landet beskattas. Reglerna ansågs dock vara allt för 

generella, eftersom de träffade alla situationer då ett skattesubjekt flyttade sin hemvist 

utomlands. Flytt av hemvist kunde enligt domstolen inte presumera skatteflykt. Av den 

anledningen ansågs de även vara oproportionerliga.
123

 

 

Att det är fråga om exit-skatter tyder inte på att domstolens bedömning av möjligheten till 

rättfärdigande med hänsyn till behovet av att hindra skatteflykt blir annorlunda. Även i målet 

De Lasteyrie du Saillant tillämpade domstolen sin praxis om rent konstlade upplägg. De 

fördragsstridiga reglerna träffade inte bara situationer där en tillfällig flytt vidtagits för att 

undvika skatt. Domstolen stadgade vidare att flytt av skatterättslig hemvist inte kunde 

presumera skatteflykt. Domstolens inställning till att mekaniskt verkande regler inte kan 

accepteras ändrades således inte på grund av att prövningen gällde en exit-skatt. 
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5.2.6 Behovet av att säkerställa en effektiv skatteuppbörd 

Ur rättfärdigandegrunden ”förhindra skatteflykt” kan även behovet av att säkerställa en 

effektiv skatteuppbörd härledas. Utan en effektiv skatteuppbörd ökar risken för skatteflykt. 

Domstolen har i målet Scorpio
124

 godkänt argumentet att behovet av en effektiv 

skatteuppbörd utgör ett tvingande allmänintresse. På grund av att detta allmänintresse är så 

tätt sammanlänkat med behovet att förhindra skatteflykt har jag ändå valt att behandla 

rättfärdigandegrunden i detta avsnitt.  

 

Scorpio var ett tyskt bolag som anordnade konserter. År 1993 anlitade Scorpio en fysisk 

person med den enskilda firman Europop som i sin tur tillhandahöll en musikgrupp för ett 

antal spelningar i Tyskland. Det var inte känt vad Europop hade för nationalitet, men han hade 

sin hemvist i Nederländerna. Den tyska lagstiftningen föreskrev en skyldighet för mottagaren 

av tjänster att innehålla källskatt om tjänsteutföraren inte var bosatt i Tyskland. Motsvarande 

skyldighet fanns inte då utföraren av tjänsterna var bosatt i Tyskland. Scorpio hade inte 

innehållit någon källskatt på Europops arbete, och blev i enlighet med den tyska lagstiftningen 

eftertaxerad på ett belopp motsvarande vad källskatten skulle ha varit. Domstolen använde sig 

av en tolkning baserad på fri rörlighet och konstaterade att de tyska reglerna var 

fördragsstridiga
125

, men att de kunde rättfärdigas med hänsyn till behovet av att säkerställa en 

effektiv skatteuppbörd: ”Källskatteförfarandet och utbetalarens därtill knutna ansvar utgör 

nämligen ett legitimt och lämpligt medel för att se till att skatt erläggs för de inkomster som 

en person som är bosatt utanför beskattningsstaten förvärvar och för att undvika att dessa 

inkomster varken beskattas i den stat där den berörde är bosatt eller den stat där tjänsterna 

tillhandahålls”. Dock påpekades att det år 1993 inte fanns något gemenskapsdirektiv för 

ömsesidigt bistånd rörande skatteuppbörd
126

.
 127

 Källskatteförfarandet förklarades också vara 

ett proportionellt medel för att säkerställa skatteuppbörden.
128
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Frågan är vilken vikt som kan läggas vid detta avgörande.
129

 Min åsikt är att domstolen lade 

stor vikt vid att bestämmelserna om ömsesidigt bistånd för skatteuppbörd i direktiv 

76/308/EEG inte vid tidpunkten för händelserna i målet fanns att tillgå. Om så hade varit fallet 

hade utfallet kunnat bli annorlunda. I målet kommissionen mot Belgien
130

 var det fråga om en 

fördragsstridig skyldighet för mottagaren av byggtjänster att innehålla källskatt om utföraren 

av tjänsterna inte var registrerad i Belgien. Beställarna av tjänsterna var dessutom solidariskt 

ansvariga för utförarens gamla skatteskulder till Belgien. Dessa regler kunde inte rättfärdigas. 

Domstolen angav särskilt att ett mindre ingripande system baserat på informationsutbyte 

skulle kunna användas.
131

 Dock var de belgiska reglerna betydligt mer ingripande för 

tjänsteleverantörerna än de i Scorpio, och betydelsen av att direktivet i detta mål fanns att 

tillgå nämns inte uttryckligen. Således kan man inte med säkerhet säga att domstolen ändrat 

inställning efter avgörandet i Scorpio, men eftersom bägge målen behandlar skyldigheten att 

innehålla källskatt, måste enligt min mening ändå betydelsen av målet Scorpio ifrågasättas.  

 

5.2.7 Framtidsutsikter 

Dahlberg menar att det endast finns en teoretisk möjlighet att behovet att hindra skatteflykt 

ska kunna tillämpas i framtiden, eftersom kravet på proportionalitet torde vara svårt att uppnå 

för skatteregler vars syfte är att hindra skatteflykt.
132

 Dessutom har domstolen givit kravet på 

att lagstiftningen endast ska träffa rent konstlade upplägg en väldigt smal definition. Detta gör 

i sin tur att endast detaljerade skatteflyktsregler kan rättfärdigas. Såsom Ståhl har anfört kan 

domstolen till och med definierat begreppet konstlade upplägg så smalt, att en situation där ett 

konstlat upplägg för företagsetablering föreligger, faktiskt inte ens omfattas av 

etableringsfriheten. Min uppfattning är därför kravet på skatteflyktsreglernas utformning 

tillsammans med kravet på proportionalitet gör att rättfärdigandegrunden i praktiken blir 

mycket svårtillämpad.  

 

Vad gäller rättfärdigande med hänvisning till behovet av en effektiv skatteuppbörd får 

rättsläget anses vara oklart, även om jag anser att kravet på proportionalitet även här torde 

göra rättfärdigandegrunden svår att tillämpa i framtiden, vilket även målet kommissionen mot 

Belgien visar på. Vid tidpunkten för händelserna i målet Scorpio fanns inte samma 
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möjligheter till samarbete mellan medlemsstaterna som numera finns att tillgå. Därför finns 

anledning att misstänka att domstolen i framtiden kan komma att kräva mindre ingripande 

åtgärder.  
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6 Tillämpade rättfärdigandegrunder 

I detta kapitel behandlas de två rättfärdigandegrunder som EG-domstolen har accepterat och 

tillämpat. Dessa rättfärdigandegrunder är behovet av att upprätthålla ett inre sammanhang i 

skattesystemet och den skatterättsliga territorialitetsprincipen. Domstolens rättspraxis på detta 

område är dock allt annat än klar och tydlig, och inom doktrinen har det diskuterats om dessa 

två rättfärdigandegrunder egentligen är två olika begrepp för samma sak.
133

 Detta kapitel 

syftar därför till att klargöra kriterierna för tillämpning av respektive rättfärdigandegrund, för 

att slutligen klargöra huruvida två separata rättfärdigandegrunder föreligger.  

 

6.1 Skattesystemets inre sammanhang 

6.1.1 Inledning 

Domstolen uttalar regelmässigt i sin rättspraxis att det ankommer på medlemsstaterna att fritt 

utforma sina skattesystem. För att inte den fria rörligheten ska komma att inverka på 

medlemsstaternas behov av ett enhetligt och konsekvent skattesystem har 

rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang utvecklats. Denna 

rättfärdigandegrund kan dock inte utnyttjas i hur stor utsträckning som helst. Skattesystemen 

får inte utgöra hinder för att integreras i den gemensamma marknaden. Rättfärdigandegrunden 

medför således inte att skattesubjekten kan utnyttja den fria rörligheten för att skaffa sig 

otillbörliga fördelar. Man brukar därför tala om dubbel neutralitet i den bemärkelsen att de 

nationella skattereglerna ska vara neutrala i förhållande till den fria rörligheten, och den fria 

rörligheten ska vara neutral i förhållande till de nationella skattereglerna.
134

 

 

Första gången rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang användes 

självständigt var i målet Bachmann
135

.
136

 Bachmann var en tysk medborgare som flyttat till 

Belgien. I Belgien blev Bachmann nekad att göra avdrag för de premier som han betalat på en 

tysk pensionsförsäkring. I den belgiska lagstiftningen fick avdrag endast göras om det 

utfallande beloppet var skattepliktigt och avdragsrätt medgavs bara för premier som betalats 

till försäkringsgivare i Belgien. Utfallande försäkringsbelopp på Bachmanns försäkring var 

inte skattepliktigt i Belgien. Domstolen använde sig av en tolkning baserad på nationalitet och 
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kunde fastställa att avdragsförbudet utgjorde en indirekt diskriminering som inte var förenligt 

med art. 39 och 49 EG.
137

 Skatteregeln kunde dock rättfärdigas på grund av ett behov av ett 

inre sammanhang i skattesystemet. Med detta avsågs att avdraget skulle medföra en minskad 

skattepliktig inkomst i Belgien som inte kunde kompenseras genom beskattning av utfallande 

försäkringsbelopp.
138

 

 

Avgörandet i målet Bachmann kan ses som ett tecken på att domstolen i vissa fall accepterar 

skyddet av de nationella skattebaserna som tvingande hänsyn till allmänintresset. Reglerna 

skyddar i slutändan medlemsstaternas rätt att beskatta inkomsten och därigenom säkerställa 

att statsfinanserna inte undergrävs. Varför detta inte skulle ses som ett ekonomiskt 

övervägande är inte helt klart och är inte i linje med den rättspraxis där skyddet av 

skattebaserna inte har ansetts vara skyddsvärda intressen.
139

  

 

6.1.2 Kravet på ett direkt samband  

Sedan Bachmann-målet har medlemsstaterna frekvent yrkat på rättfärdigande på grund av 

skattesystemets inre sammanhang, men alltid misslyckats att få igenom sin talan eftersom 

kravet på den direkta länken mellan skattefördelen och den hindrande skatteregeln inte har 

varit uppfylld.
140

 Så var till exempel fallet i målet Kommissionen mot Danmark 
141

 som 

avgjordes i stor avdelning. De danska fördragsstridiga skattereglerna medgav endast avdrag 

för pensionsförsäkringar tecknade i bolag hemmahörande i Danmark. Reglerna kunde inte 

rättfärdigas, eftersom Danmarks beskattningsrätt av utfallande belopp endast kunde äventyras 

om den skattskyldige flyttade utomlands. Bolagens hemvist hade däremot ingen betydelse för 

beskattningsrätten. Något direkt samband mellan den fördragsstridiga skatteregeln och 

skattefördelen förelåg alltså inte.
142

 Kravet på det direkta sambandet gjorde sig även gällande 

i det ovan berörda målet Lankhorst-Hohorst. Domstolen uttalade att ett direkt samband inte 

föreligger när ett skattesubjekt missgynnas skattemässigt, och någon fördel som kan 
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kompensera denna behandling inte har åberopats.
143

 Av målet Hollmann följer även att den 

åberopade fördelen och nackdelen måste vara lika stora.
144

 

 

I målet Wielockx
145

 tilläts inte en företagare med hemvist i Belgien göra pensionsavdrag i sin 

rörelse som bedrevs i Nederländerna. Sådana avdrag tilläts enbart skattesubjekt med hemvist i 

Nederländerna att göra, eftersom skattesubjekt med hemvist utomlands undgick exit-skatt och 

därigenom kunde undgå skatt på de obeskattade pensionsmedlen. Nederländerna beskattade i 

enlighet med dubbelbeskattningsavtal alla pensioner som uppbars av personer med hemvist i 

Nederländerna, oavsett vart premierna hade erlagts. I gengäld avstod Nederländerna ifrån att 

beskatta de pensioner som uppburits i utlandet, även om premierna erlagts inom landet och 

därför varit avdragsgrundande. Skatteavtalet hade alltså förskjutit det direkta sambandet 

mellan avdrag och beskattning till att gälla staterna i avtalet. Skattesystemets inre 

sammanhang kan alltså inte i ett sådant fall åberopas på det enskilda planet.
146

 En sådan 

tolkning kan anses vara krystad, eftersom en överenskommelse om att hemviststaten har 

beskattningsrätten för pensioner inte per automatik innebär att den andra staten ska återföra de 

avdrag som gjorts innan flytten till beskattning. På så vis kan inte ett direkt samband mellan 

avdrag och beskattning på internationell nivå garanteras.
147

  

 

Av det sagda kan slutsatsen dras att domstolen gör en ytterst strikt tolkning av det direkta 

samband som måste föreligga för att rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang 

ska kunna tillämpas. 

 

6.1.3 Kravet på ett skattesubjekt 

I målet Verkooijen
148

 klassades de nederländska skattereglerna, som endast medgav undantag 

för skatteplikt på utdelningar om det utdelande bolaget hade sitt säte inom staten, som 

fördragsstridiga. Skattereglerna kunde inte rättfärdigas genom rättfärdigandegrunden 

skattesystemets inre sammanhang, eftersom det rörde sig om två olika skattesubjekt och två 

olika skatter.
149
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Dock finns det fall där domstolen har uttalat att det rör sig om olika skattesubjekt, men ändå 

gått vidare med bedömningen.
150

 Målet Manninen
151

 illustrerar detta.
152

 Generaladvokat 

Kokott ville i sitt förslag till avgörande i målet Manninen, att tillämpningsområdet för 

rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang skulle utvidgas till att även omfatta 

fall där två skattesubjekt var inblandade. Hon menade att det var tillräckligt att beskattningen 

berör samma inkomster eller samma ekonomiska händelseförlopp, samt att utformningen av 

lagstiftningen garanterar att ett av skattesubjekten får en fördel, medan det andra får en 

nackdel i motsvarande omfattning.
153

 Generaladvokat Maduros har precis som Kokott uttryckt 

att rättfärdigandegrundens tillämpningsområde bör utökas.
154

 Målet behandlade, precis som i 

Verkooijen, lättnadsregler för ekonomisk dubbelbeskattning. På utdelning från finska 

aktiebolag fick aktieägarna avräkning motsvarande den bolagsskatt som bolaget erlagt. 

Således rörde det sig om två olika skatter och två olika skattesubjekt. Denna skattelättnad 

medgavs inte på utdelning från utländska bolag. I fallet var det fråga om utdelning från bolag 

med hemvist i Sverige. Domstolen tog dock inte öppet ställning till Kokotts förslag. I stället 

grundade den sin bedömning på att syftet med de finska reglerna, i form av lindring av den 

ekonomiska dubbelbeskattningen, kunde uppnås även om avräkning fick ske för utdelning på 

utländska aktier.
 
Att utesluta skatteavräkning på utdelning från bolag med utländsk hemvist 

innebar inte en lättnad av den ekonomiska dubbelbeskattningen, eftersom vinsten redan blivit 

beskattad i bolagets hemviststat.
155

  

 

Målet visar således tydligt på att rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang ska 

prövas mot skatteregelns bakomliggande syfte
156

. Dessutom måste prövningen även innefatta 

huruvida den skattemässiga behandlingen i den andra medlemsstaten uppfyller det 

bakomliggande syftet.
157
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Domen i Manninen tyder således på att skattesystemets inre sammanhang skulle kunna 

tillämpas även fast det rör sig om olika skattesubjekt.
158

 Ståhl och Persson Österman menar att 

det är för tidigt att avgöra om detta innebär att domstolen faktiskt utvidgat 

tillämpningsområdet för rättfärdigandegrunden. De framhåller dock att en sådan utveckling 

vore önskvärd för att rättfärdigandegrunden över huvudtaget ska få en reell betydelse. Tyvärr 

innebär en sådan utveckling även en osäkerhet om äldre praxis, något som domstolen helst 

vill undvika. De menar vidare att målet Marks & Spencer
159

 indikerar att domstolen har valt 

en annan väg ur dilemmat.
160

 

 

6.1.4 Skattesystemets inre sammanhang och exit-skatter 

Syftet med Bachmann-domen var att hindra situationer där skattekrediter har erhållits, men 

som med säkerhet inte kan återtas. Detta resonemang kan även tillämpas på exit-skatter.
161

 I 

målet det i avsnitt 5.2.5 beskrivna rättsfallet De Lasteyrie du Saillant framställdes yrkande på 

att det förelåg ett direkt samband mellan det faktum att beskattningen i Frankrike sköts upp 

tills värdeökningen realiserats och det faktum att skatten i stället togs ut då skattesubjektet 

lämnade landet. Domstolen betonade dock att syftet med lagstiftningen inte var att uppnå 

skattekongruens, varför ett rättfärdigande inte var möjligt. Att de franska skattereglerna 

medgav avräkning för den skatt som erlagts på realisationsvinsten i den nya hemviststaten, 

tillsammans med det faktum att beskattningsrätten upphörde efter fem år innebar nämligen att 

Frankrike helt kunde gå miste om beskattningsrätten.
162

  

 

Terra och Wattel menar att domen i målet är ett steg tillbaka för gemenskapen, eftersom 

medlemsstaterna därigenom uppmanas att inte försöka undvika juridisk internationell 

dubbelbeskattning.
163

Att prövningen avser exit-skatteregler förefaller inte ha någon betydelse 

för domstolens bedömning.
164

 Domstolen håller sig även här till sin strikta praxis och 
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introducerade dessutom kravet på att lagregeln måste syfta till att upprätthålla kongruensen i 

skattesystemet för att ett rättfärdigande ska vara möjligt.
165

  

 

6.1.5 Är rättfärdigandegrunden fortfarande tillämplig? 

Som framställningen ovan har visat, är det en väldigt restriktiv tolkning av 

rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang som sker. Det är därför inte konstigt 

att det inom doktrinen har väckts frågor huruvida domstolen har ångrat sitt beslut i målet 

Bachmann och om rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang överhuvudtaget 

fortfarande existerar.
166

 Att ingen medlemsstat sedan Bachmann-målet i början på nittiotalet 

lyckats rättfärdiga en fördragsstridig skatteregel med en uttrycklig hänvisning till 

skattesystemets inre sammanhang, skulle kunna tyda på att domstolen övergivit 

rättfärdigandegrunden. Dock har domstolen inte gjort något tydligt uttalande om att så skulle 

vara fallet. I stället jämförs ofta det direkta sambandet mellan skattefördelen och 

beskattningen som förelåg i Bachmann-målet med situationen i det mål som domstolen ska 

avgöra. Detta anser jag vara en signal på att det i princip är möjligt att fortfarande tillämpa 

skattesystemets inre sammanhang. Men på grund av den restriktiva tolkningen skulle det i så 

fall krävas en situation närmast identisk med den i Bachmann-målet.
167

 Med fog kan man 

dock undra om domstolen genom sitt avgörande i målet Bachmann gav rättfärdigandegrunden 

ett tillämpningsområde som var större än från vad som början var tänkt. Domstolens strikta 

praxis skulle då kunna ses som ett sätt att minska tillämpningsområdet till önskad storlek. 

Domstolens dom i målet målen Marks & Spencer tyder även på att domstolen har hittat ett 

nytt sätt att tillämpa rättfärdigandegrunden på och att den därför är tillämplig i allra högsta 

grad. 

 

6.1.6 Sammanfattande slutsats avseende skattesystemets inre sammanhang 

Skattesystemets inre sammanhang uppställer ett långtgående krav på ett direkt samband 

mellan skattefördelen och möjligheten till beskattning. Om ett skatteavtal mellan två 
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medlemsstater finns kan även det direkta sambandet förskjutas till en högre nivå; nämligen 

mellan de avtalsslutande staterna. Dessutom måste syftet med de fördragsstridiga reglerna 

vara att upprätthålla skattesystemets inre sammanhang och domstolens rättspraxis indikerar 

även att hänsyn måste tas till den skattemässiga behandlingen i andra medlemsstater. Däremot 

är det oklart om ett krav på ett enda skattesubjekt finns. Genom målet Manninen verkar det 

dock som om EG-domstolen har utvidgat tillämpningsområdet för rättfärdigandegrunden 

skattesystemets inre sammanhang till att även gälla då två skattesubjekt är inblandade. 

Domstolens strikta praxis på området tyder dock för övrigt på att domstolen har försökt att 

minska tillämpningsområdet för rättfärdigandegrunden. Med enbart de kriterier som stadgades 

i Bachmann-målet skulle rättfärdigandegrunden kanske träffa för många fördragsstridiga 

situationer. 

 

 

6.2 Territorialitetsprincipen 

6.2.1 Inledning 

Generaladvokat Maduro definierade medlemsstaternas metoder för att fastställa sin 

skatterättsliga territorialitet i sitt förslag till avgörande i målet Marks & Spencer på följande 

vis: ”I enlighet med internationell rätt fordrar medlemsstaternas utövande av 

beskattningsrätten att det finns en anknytning till skattesubjektets nationalitet eller platsen för 

källan till de inkomster som är skattepliktiga inom denna stats territorium. Härav följer att 

även om en stat har rätt att föreskriva en obegränsad skattskyldighet för personer som har sitt 

hemvist inom dess territorium, kan den endast beskatta utländska personer såvitt avser 

inkomster som har sin källa inom dess territorium”.
168

 Han menade att behörighetskonflikter 

på så vis kan undanröjas mellan medlemsstaterna, men att den skatterättsliga territorialiteten 

inte får utnyttjas för att undgå de gemenskapsrättsliga skyldigheterna.
169

 

 

Beskattningsrätt grundad på skattesubjektets skatterättsliga hemvist kallas för 

hemvistprincipen, medan beskattningsrätt grundad på skatteobjektets anknytning till staten 

kallas för källstatsprincipen. En stat kan använda sig av bägge principerna vid fastställandet 

av sin skatterättsliga territorialitet. Stater som använder sig av territorialitetsprincipen för att 
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fastställa sin beskattningsrätt, beskattar endast ett skattesubjekt för de inkomster som har 

tillräcklig anknytning till staten. I den internationella skatterätten kan källstatsprincipen 

således ses som en tillämpning av territorialitetsprincipen.
170

 

 

6.2.2 Futura Participations och Bosal Holdnings  

Första gången fördragsstridiga nationella skatteregler kunde rättfärdigas med hjälp av den 

skatterättsliga territorialitetsprincipen, var i målet Futura Participations
171

. EG-domstolen 

menade att en vägran att tillåta rullning av underskott kunde rättfärdigas, eftersom filialens 

inkomster inte beskattades i Luxemburg.
172

 Det var från en början oklart huruvida detta var ett 

uttryck för territorialitetsprincipen, eller för att det inte förelåg någon restriktion för 

etableringsfriheten överhuvudtaget.
 
Genom senare rättspraxis har domstolen dock fastlagt att 

det var territorialitetsprincipen som tillämpades i målet.
173

 

 

Generaladvokat Maduro menar dock att detta inte är den exakta innebörden av 

territorialitetsprincipen. Han anser att domstolens uttalande i Futura Participations endast 

erkänner behovet av att gemenskapsrätten måste beakta de krav som följer av att 

medlemsstaternas skattesystem måste kunna samexistera. En viss kompromiss måste därför 

kunna ske mellan skattesystemen.
174

 De luxemburgska reglerna kunde rättfärdigas på grund 

av att de syftade till att samordna beskattningsrätten mellan etableringsstaten och den stat där 

beskattning skulle ske. För att rullning av underskottet skulle få ske krävdes därför ett 

ekonomiskt samband i form av att förlusterna skulle vara direkt hänförliga till den inkomst 

som uppkommit i Luxemburg.
175

  

 

Detta känns igen från domstolens rättspraxis avseende rättfärdigandegrunden skattesystemets 

inre sammanhang där ett krav på ett direkt samband mellan skattefördel och skattenackdel har 

utarbetats. Det fasta driftstället uppfyllde inte detta kriterium eftersom inkomsterna och de 

gamla förlusterna hade bestämts i proportion till hela bolagets resultat. Således saknades en 
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direkt länk mellan förlusterna (skattefördelen i form av avdragsrätt) och de inkomster som 

egentligen hade uppkommit i det fasta driftstället (skattenackdel i form av beskattning). Tack 

vare de luxemburgska lagreglerna behövde inte Luxemburg beakta förluster som delvis kunde 

ha uppstått utomlands. Precis som i målet Bachmann får detta följden att den nationella 

skattebasen skyddas. Den EG-rättsliga innebörden av territorialitetsprincipen verkar således i 

målet Futura Participations ha ett väldigt nära samband med rättfärdigandegrunden 

skattesystemets inre sammanhang.  

 

Även målet Bosal Holdings
176

 visar att territorialitetsprincipen inom EG-rätten har ett nära 

samband med rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang. Nederländska 

moderbolag tilläts inte göra avdrag för finansieringskostnader för dotterbolag med hemvist i 

en annan medlemsstat. Förutsättningen för avdragen var nämligen att Nederländerna hade rätt 

att beskatta inkomsten i dotterbolagen. Domstolen menade att dessa skatteregler var 

fördragsstridiga. Terra och Wattel anser att domstolen genom domen i målet Bosal Holdings 

helt förkastade tanken på enbart skatterättslig territorialitet som rättfärdigandegrund, eftersom 

EG-domstolen jämställde icke-beskattningsbar inkomst i utländska dotterbolag med 

beskattningsbar inkomst i nederländska dotterbolag vid underökningen av huruvida de 

nederländska lagreglerna var fördragsstridiga. En sådan jämförelse är endast möjlig om 

tanken om olika skattejurisdiktioner ignoreras. Dessutom avfärdade domstolen yrkandet på 

skattesystemets inre sammanhang och yrkandet territorialitetsprincipen som grund för 

rättfärdigande med hänvisning till att det rörde sig om olika skattesubjekt.
177

 Kriterierna för 

ett rättfärdigande genom territorialitetsprincipen förefaller således vara desamma som för 

rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang. 

 

6.2.3 Gränsöverskridande förlustutjämning inom koncerner 

6.2.3.1 Marks & Spencer 

Det första målet som ska behandlas är målet Marks & Spencer.
178

 Domstolen utgår i målet 

från territorialitetsprincipen, men målet är även betydelsefullt vad gäller domstolens metod att 

behandla åberopade rättfärdigandegrunder. Bedömningen av möjligheterna till rättfärdigande 

är nämligen unik i förhållande till vad som tidigare skett.  
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Målet avgjordes i stor avdelning och handlar om ett brittiskt bolag vars dotterbolag i 

Frankrike, Belgien och Tyskland gick med förlust under flera år. På grund av underskotten 

skulle dotterbolagen säljas eller läggas ner. Moderbolaget tilläts inte att kvitta bort överskott 

mot underskotten i dotterbolagen. Detta var tillåtet för brittiska moderbolag med dotterbolag 

inom landet. Enligt domstolen stred de brittiska reglerna mot etableringsfriheten. När 

domstolen kom fram till bedömningen huruvida ett rättfärdigande var möjligt, skedde ett stort 

avsteg från det vanliga mönstret att behandla varje rättfärdigandegrund självständigt. 

Säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten mellan staterna, undvikande av att 

förlusten beaktades två gånger, och syftet att undvika skattekringgående kunde tillsammans 

utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset.
179

 I detta fall ansågs dock reglerna vara 

oproportionerliga, eftersom det i dotterbolagens hemviststater inte fanns ytterligare möjlighet 

att rulla underskotten framåt.
180

  

 

Bedömningen av rättfärdigandefrågan tog sin start i territorialitetsprincipen. I domstolens 

jämförbarhetstest konstaterades att territorialitetsprincipen är förenlig med hemvistprincipen. 

Domstolen konstaterade vidare att de brittiska skattereglerna är utformade i enlighet med den 

territorialitetsprincip som erkänts i och med Futura Participations. Domstolen menade dock 

att det faktum att beskattningen av de berörda bolagens vinster var uppdelade i enlighet med 

territorialitetsprincipen inte per automatik innebar att kvittning av förluster endast kunde 

göras inom moderbolagets hemviststat, varför en prövning om reglerna var motiverade med 

tvingande hänsyn till allmänintresset var tvungen att äga rum.
181

 Detta var en striktare 

tolkning än i Futura Participations.  

 

I den situation som det var fråga om i Marks & Spencer menade domstolen att ”om bolagen 

gavs en valmöjlighet beträffande var deras förluster skall beaktas /…/ skulle den välavvägda 

fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna allvarligt äventyras, eftersom 

beskattningsunderlaget skulle öka i den förstnämnda staten och minska i den sistnämnda i 

den mån som motsvarar de överförda förlusterna”
182

 Domstolens uttalande är dock 

motsägelsefullt, eftersom skyddet av skattebasen inte har ansetts utgöra en 

rättfärdigandegrund i tidigare praxis. Domstolen uttalade till och med i målet att skydd av 
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skattebaser inte kan anses utgöra ett tvingande allmänintresse.
183

 Ståhl och Persson Österman 

menar att domstolens ändrade inställning i Marks & Spencer inte torde kunna motiveras av att 

det rörde sig om kvittning i samma skattesubjekt i Futura Participations, medan det i Marks 

& Spencer var fråga om utjämning mellan olika skattesubjekt. Detta borde ha fått betydelsen 

att förutsättningarna för kvittning i Futura-målet skulle vara större. De menar att förklaringen 

med största sannolikhet är att det i Futura-målet var fråga om källstatens skyldighet att beakta 

förluster i bolagets hemviststat, medan det i Marks & Spencer var fråga om hemvisstatens 

skyldighet att beakta utländska förluster. Av detta kan slutsatsen dras att större krav ställs på 

hemviststaten än källstaten för att motverka negativa skatteeffekter av gränsöverskridande 

verksamhet.
184

 

 

Domstolen menade vidare att risk för att förlusten beaktades två gånger förelåg om 

koncernavdraget skulle utsträckas till att omfatta förluster i dotterbolag med annan 

hemviststat än moderbolaget.
185

 Gällande syftet att hindra skatteflykt menade domstolen att 

förlusterna kunde allokeras till den stat där de gjorde mest nytta, det vill säga den stat med 

högst skattesats.
186

  

 

Sthål och Österman Persson anser att det är svårt att avgöra om denna kombination av 

rättfärdigandegrunder kan användas för att klargöra territorialitetsprincipens innebörd, eller 

om bedömningen var helt frikopplad från principen. De anser dock att det sist nämnda är det 

mest troliga.
187

 

 

6.2.3.2 Rewe Zentralfinanz 

I målet Rewe Zentralfinanz
188

 hade det tyska bolaget Rewe, genom en fusion med ett annat 

bolag, fått ett bestämmande inflytande över dotterbolag i tre andra medlemsstater. Det bolag, 

med vilket Rewe hade fusionerats, hade skrivit ner värdet på andelarna i ett av dotterbolagen 

och skrivit ner värdet på fordringar i de övriga två. Rewe gavs inte avdrag för dessa utgifter, 

men en viss möjlighet fanns om nerskrivningen kunde uppvägas av vinster från den stat där 

dotterbolaget hade sin hemvist, eller då det utländska dotterbolaget drev viss typ av 
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näringsverksamhet som dessutom kunde visas vara aktiv. Om dotterbolagen hade varit tyska 

skulle avdrag ha medgivits utan begränsningar. Även i detta mål behandlades den 

kombination av rättfärdigandegrunder som introducerats i Marks & Spencer, men ingen av 

dem ansågs vara uppfyllda. Särskilt kan nämnas att domstolen påpekade att förluster som 

uppstått hos moderbolaget på grund av nedskrivningar inte kan jämföras med förluster som 

uppstått hos dotterbolagen när det gäller risken för att förluster utnyttjas två gånger.
189

  

 

Domstolen övergick sedan till att pröva om territorialitetsprincipen eller skattesystemets inre 

sammanhang kunde rättfärdiga reglerna. Domstolen uttalade att territorialitetsprincipen är i 

linje med att moderbolagets hemviststat har rätt att beskatta bolagets världsomfattande vinst. 

När det gäller begränsat skattskyldiga bolag, har staten endast rätt att beskatta inkomster som 

härstammar från dess territorium. Domstolen påpekade även att territorialitetsprincipen inte 

innebär att medlemsstaten har rätt att neka obegränsat skattskyldiga fördelar av den 

anledningen att staten inte har rätt att beskatta dess dotterbolags samtliga inkomster. Att Rewe 

beviljas den aktuella fördelen skulle inte heller innebära att konkurrens om beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna uppstår. Av den anledningen ansågs inte de tyska reglerna vara ett 

uttryck för territorialitetsprincipen.
190

 Domstolen menade således att territorialitetsprincipen 

är ett uttryck för hemvistprincipen.
191

 Domstolens uttalande rörande konkurrens vid 

fastställandet av beskattningsrätten tyder på att tillämpningen av territorialitetsprincipen inom 

EG-rätten även syftar till att upprätthålla en samexistens mellan medlemsstaternas 

beskattningssystem, precis som generaladvokat Maduro har anfört.  

 

Målet visar att territorialitetsprincipen, såsom den uttrycks i Futura-målet, precis som Ståhl 

och Persson Österman antyder, är frikopplad från kombinationen de tre grunderna som 

användes i Marks & Spencer. Domstolen behandlar först dessa grunder och fortsätter sedan 

med skattesystemets inre sammanhang och territorialitetsprincipen som prövas var för sig. På 

så vis kan det konstateras att domen i Marks & Spencer endast tog avstamp i 

territorialitetsprincipen. 
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6.2.3.3 OY AA 

Även i målet OY AA
192

, där nekandet att medge ett finskt bolag avdrag för koncernbidrag till 

sitt brittiska moderbolag som beräknades gå med förlust de kommande åren var under 

prövning, tillämpades rättfärdigandegrunderna i kombination. Målet avgjordes i stor 

avdelning. Domstolen menade att en medlemsstat inte systematiskt kan använda sig av 

yrkandet på behovet av en väl avvägd beskattningsrätt mellan medlemsstaterna för att neka ett 

skattesubjekt fördelar enbart av den anledningen att skattesubjektets moderbolag inte 

beskattas i staten. Resonemanget kunde däremot godtas då det var fråga om regler som 

säkerställer att medlemsstaten har rätt att beskatta den verksamhet som bedrivs inom dess 

territorium. De finska reglerna hindrade således bolagen i koncernen från att själva bestämma 

vart inkomsterna skulle beskattas.
193

 Någon risk för att förluster skulle kunna utnyttjas två 

gånger fanns inte i målet, men däremot fanns risk för skatteflykt då bolagen genom fiktiva 

upplägg kunde överföra inkomster till den stat med lägst beskattning.
194

 Som det i avsnitt 

5.2.2 har nämnts, är denna delbedömning inte förenlig med övrig praxis där kravet på 

konstlade upplägg för att undgå skatt har tolkats mera strikt. Dessutom visar domstolens 

uttalande om skatteflyktsrisken att det verkligen finns två aspekter av skatteflyktsargumentet. 

När argumentet används självständigt har domstolen tillåtit att bolag etablerar sig i en annan 

medlemsstat för att utnyttja en fördelaktig skattelagstiftning så länge ett verkligt 

etableringssyfte också finns.
195

 

 

Behovet av en väl avvägd beskattningsrätt och risken för skatteundandragande kunde således 

rättfärdiga de fördragsstridiga skattereglerna. Dessa två rättfärdigandegrunder hängde enligt 

domstolen ihop.
196

 Det är även av betydelse för proportionalitetsbedömningen att 

moderbolaget hade möjlighet att utnyttja eventuella framtida vinster mot gamla förluster, 

eftersom det inte skulle likvideras. Dalberg har anfört att utgången sannolikt hade blivit 

annorlunda om det, precis som i målet Marks & Spencer, var fråga om ett bolag som hade 

uttömt alla möjligheter till att utnyttja förlusterna.
197

 

 

Jag anser att det inte är helt klart huruvida domstolen i målet OY AA prövade två självständiga 

rättfärdigandegrunder tillsammans, eller om risken för skatteundandragande i detta fall ansågs 
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utgöra en del av behovet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten. I vilket fall är 

bedömningen inte i linje med avgörandena i Marks & Spencer och Rewe Zentralfinanz, 

eftersom endast två, eller möjligtvis en, av delgrunderna kunde rättfärdiga reglerna. I Rewe 

Zentralfinanz betonade domstolen att behovet av en väl avvägd beskattningsrätt endast 

tillsammans med de övriga två grunderna kunde rättfärdiga de fördragsstridiga skattereglerna 

i Marks & Spencer.
198

 Rättsläget förefaller således vara oklart huruvida samtliga 

rättfärdigandegrunder som introducerades i Marks & Spencer måste vara uppfyllda för att 

kunna rättfärdiga fördragsstridiga skatteregler.  

 

Som konstaterats i avsnittet ovan, kan kombinationen av rättfärdigandegrunderna åtminstone 

sägas vara frikopplad från den territorialitetsprincip som introducerades i målet Futura 

Participations. Dessa tre rättsfall tyder även på att dessa rättfärdigandegrunder endast kan 

tillämpas på ”riktiga” förluster. Men vad innebär dessa grunder för rättfärdigande mer 

konkret? Dahlberg anser att målet Marks & Spencer innebar att två nya rättfärdigandegrunder 

introducerades: En väl avvägd fördelning av beskattningsrätten för att uppnå en symetrisk 

behandling av vinster och förluster inom samma beskattningssystem, samt undvikande av att 

förluster beaktas två gånger.
199

 Nästkommande avsnitt syftar till bringa klarhet i frågan.  

 

6.2.3.4 Innebörden av de tre rättfärdigandegrunderna i målet Marks & Spencer 

Generaladvokat Maduro menade i sitt förslag till avgörande i målet Marks & Spencer att 

territorialitetsprincipen inte kunde tillämpas som rättfärdigandegrund. Han menade att 

avgörandet i Futura Participations inte får feltolkas så att territorialitetsprincipen innebär att 

skattefördelar kan nekas när beskattningsrätt saknas. Vidare rörde inte frågan i Marks & 

Spencer inte ett enda skattesubjekt med hemvist i landet med etableringar utomlands, utan två 

olika skattesubjekt med hemvist i olika länder. Moderbolagets hemviststat hade därför ingen 

begränsning i sin beskattningsrätt över det skattesubjekt som beviljades avdraget, och kunde 

således inte neka rätten att överföra förluster med hänvisning till att samexistensen mellan 

medlemsstaternas beskattningsrätt äventyras. Ett sådant argument har snarare större likheter 

med rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang, eftersom fördelen med en 

beviljad förlustutjämning inte kan kompenseras genom att moderbolagets hemviststat får 
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rätten att beskatta dotterbolagen.
200

 Generaladvokaten påpekade härvid behovet av att utvidga 

rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang till att även omfatta situationer där 

två skattesubjekt är inblandade.
201

  

 

Generaladvokat Maduro konstaterade vidare att för att de skattemässiga effekterna av 

koncernbildningar ska neutraliseras måste överföring av förluster godkännas, men att 

koncernen samtidigt inte får ges någon extra fördel. Därför får förlusterna inte beaktas två 

gånger. Korrelationen inom ett och samma beskattningssystem består således av det faktum 

att det förlustbringande bolaget inte kan utnyttja förlusten i framtiden vid en överföring. Den 

fördel som uppstår för det mottagande bolaget neutraliseras genom att det överförande bolaget 

kan beskattas.
202

 Om möjligheten till att rulla förluster eller föra över förluster även finns i 

etableringsstaten, finns risken att förlusterna kommer koncernen tillgodo två gånger, varför 

neutraliteten i koncernbeskattningssystemet äventyras. Skulle liknande regler finnas i 

etableringsstaten, ökas även risken för att förlusterna systematiskt överförs till den stat med 

högst skattesats. Härigenom äventyras också systematiken med beskattningen.
203

 Slutsatsen 

blir att ett resonemang om skattesystemets inre sammanhang endast kan godtas om liknande 

regler finns i dotterbolagens hemviststat.
204

 Om så är fallet kan nämligen inte syftet med de 

brittiska reglerna uppfyllas.  

 

Generaladvokatens resonemang om behovet av att beakta den skattemässiga behandlingen i 

dotterbolagens hemviststater påminner om resonemanget rörande skattesystemets inre 

sammanhang i målet Manninen.
205

 Den finska regeringen var tvungen att bevilja en 

skattekredit på utdelningar även från utländska bolag när inte den andra medlemsstaten vidtog 

åtgärder för att lindra den ekonomiska dubbelbeskattningen, vilket var syftet med de finska 

reglerna. Resonemanget om den skattemässiga behandlingen i andra medlemsstater återfinns 

även i domstolens proportionalitetsbedömning i målet Marks and Spencer.
206

 De brittiska 
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reglerna ansågs vara oproportionerliga, eftersom någon möjlighet att utnyttja underskottet i 

dotterbolagens hemviststater inte längre fanns. Det skatterättsliga inre sammanhanget, som de 

brittiska reglerna syftade till att upprätthålla, var i ett sådant fall inte hotat. Resonemanget om 

skattemässig behandling som härstammar från domstolens rättspraxis avseende 

skattesystemets inre sammanhang återfinns även i domen i målet OY AA. I detta fall var 

möjligheterna till utnyttjande av förluster inte uttömda, varför de fördragsstridiga reglerna 

kunde rättfärdigas.  

 

De tre rättfärdigandegrunderna används således som ett uttryck för rättfärdigandegrunden 

skattesystemets inre sammanhang. Den enda skillnad som egentligen finns mellan domen och 

generaladvokatens förslag till avgörande är enligt min mening tydligheten och 

terminologin.
207

 

 

Detta resonemang kan anknytas till den problematik som berörts i avsnitt 6.1.3. Genom att 

utöka skattesystemets inre sammanhang till att gälla två olika skattesubjekt uppstår en 

osäkerhet rörande tidigare praxis. Denna osäkerhet neutraliserades dock genom att domstolen 

valde att kombinera tre rättfärdigandegrunder i målet Marks & Spencer. Av ett sådant 

resonemang kan slutsatsen dras att behovet av fördelning av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna inte är ett uttryck för territorialitetsprincipen som ordalydelsen antyder. Inte 

heller är det två helt ”nya” rättfärdigandegrunder som har introducerats, utan en redan 

existerande rättfärdigandegrund som används på ett nytt sätt.
208

  

 

6.2.3.5 Slutsats avseende gränsöverskridande förlustutjämning inom koncerner 

Domstolens bedömning av kombinationen av rättfärdigandegrunder som introducerades 

genom målet Marks & Spencer, har varit helt frikopplad från territorialitetsprincipen såsom 

den tillämpades i Futura Participations. Att domstolen argumenterar för behovet av en väl 

avvägd beskattningsrätt för onekligen tankarna till hur territorialitetsprincipen används i den 

internationella skatterätten. Detta argument, tillsammans med yrkandet på att undvika att 

förlusten beaktas två gånger och yrkandet på att undvika skatteflykt, verkar i stället ha använts 

för att dölja att domstolen utökat tillämpningsområdet för rättfärdigandegrunden 

skattesystemets inre sammanhang då det gäller gränsöverskridande förlustutjämning inom 
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koncerner. Dock förefaller rättsläget vara oklart huruvida samtliga rättfärdigandegrunder 

måste vara uppfyllda för att rättfärdigande ska vara möjligt. Domstolens användning av 

rättfärdigandegrunderna indikerar att domstolen i viss mån är beredd att skydda den nationella 

skattebasen, trots tidigare rättspraxis som stadgar motsatsen. I målen Marks & Spencer och 

OY AA uttalar domstolen till och med att om bolagen skulle få välja vart deras förluster skulle 

beaktas, skulle den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna 

allvarligt äventyras, eftersom beskattningsunderlaget skulle minska i de stater med högst 

skattesatser
209

. Jag anser att det är uppenbart att detta också innebär ett skydd av den 

nationella skattebasen för de stater där skattebasen minskar. 

 

Ståhl anser även att domstolen bör gå tillbaka till att pröva varje rättfärdigandegrund separat. 

På så vis skulle de allmänna reglerna som syftar till att skydda skattebasen, behandlas som 

sådana och utan irrelevanta argument om skatteflykt.
210

 Jag instämmer i denna åsikt. Inte bara 

skulle oklarheter kring rättfärdigande av regler med syfte att förhindra skatteflykt undvikas. 

Dessutom skulle oklarheterna kring vad ”delargumenten” egentligen innebär undvikas liksom 

problematiken om i vilka fall en kombination av rättfärdigandegrunder kan tillämpas.  

 

6.2.4 Territorialitetsprincipen och exit-skatter 

I den internationella skatterätten är källstatsprincipen väletablerad när det gäller fördelningen 

av rätten till beskattning av inkomster från näringsverksamhet. Källstatsprincipen har även ett 

starkt skydd i art. 7 i OECD:s modellavtal gällande beskattning av inkomster från rörelse och 

har som tidigare nämnts en nära anknytning till territorialitetsprincipen. Eftersom domstolen i 

flera rättsfall har uttalat en respekt för OECD:s arbete
211

 torde det vara troligt att domstolen 

åtminstone tillmäter territorialitetsprincipen egenskap av rättfärdigandegrund när det är fråga 

om källstatens rätt att beskatta upparbetade värden i näringsverksamhet i staten
212

. När det 

gäller inkomst av kapital är, det i den internationella skatterätten, utgångspunkten att 

hemviststaten har beskattningsrätten
213

. Källstatsprincipen har således inte lika stor betydelse 

på detta område. Detta återspeglas även i domstolens bedömning avseende möjligheten till 
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rättfärdigande av nationella exit-skatteregler som syftat till att säkerställa medlemsstatens rätt 

att beskatta de vinster som uppstått i landet.
214

 

 

Målet N
215

 är dock inte i linje med denna praxis. En privatperson, som ägde tre nederländska 

bolag, flyttade från Nederländerna till Storbritannien. De nederländska skattereglerna 

medförde att N vid flytten blev beskattad för en fiktiv inkomst från bolagen om inte en 

säkerhet för uppskov av beskattningen kunde ställas. Efter målet De Lasteyrie du Saillant 

släpptes den säkerhet som hade ställts för uppskovet fri, men N hade även varit tvungen att 

göra en skattedeklaration vid utflyttningen. Uppskovsreglerna tog inte heller hänsyn till 

eventuella värdeminskningar som inte kunnats beaktas i den nya hemviststaten. Domstolen 

använde sig av en tolkning baserad på fri rörlighet och konstaterade att reglerna utgjorde ett 

hinder för etableringsfriheten.
216

 Domstolen menade dock att medlemsstaterna är fria att 

fördela beskattningsrätten mellan sig och att det är naturligt att inspiration då hämtas från 

OECD:s modellavtal. Domstolen ansåg vidare att art. 13.5 i OECD:s modellavtal är ett 

uttryck för territorialitetsprincipen, eftersom det där stadgas att vinster efter avyttringar av 

tillgångar beskattas i den stat där överlåtaren har sin hemvist. De nederländska skattereglerna 

var därför ett uttryck för territorialitetsprincipen tillsammans med en tidsrelaterad komponent 

i form av den tid som den skattskyldige vistats i medlemsstaten då värdeökningarna 

uppkom.
217

 Skattedeklarationen var således ett proportionellt medel för att kunna fastställa 

ländernas beskattningsrätt vid uppskov av beskattningen.
218

 Däremot ansågs kravet på 

uppställande av säkerhet vara oproportioneligt. Det samma gällde det faktum att lagreglerna 

inte tog hänsyn till värdeminskningar och att värdeminskningarna inte heller kunde beaktades 

i den nya hemviststaten.
219

  

 

Gemenskapsrätten hindrar alltså inte en medlemsstat, från vilken en medborgare flyttar, att 

bedöma på vilken inkomstnivå den vill bevara sin beskattningsrätt. Detta är nämligen ett 

uttryck för territorialitetsprincipen tillsammans med en tidsrelaterad komponent i form av den 

tid som den skattskyldige vistats i medlemsstaten då värdeökningarna uppkom. 
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Förutsättningen är dock att detta inte leder till en omedelbar beskattning och att ett uppskov 

inte är villkorat av uppställandet av en säkerhet.
220

  

 

En rad invändningar kan dock föras mot domen i N-målet. Art. 13.5 i OECD:s modellavtal 

stadgar att inkomsten av försäljning av tillgångar ska ske i hemviststaten, alltså den stat som 

vid försäljningstillfället utgör hemviststaten. Artikeln stadgar inte någon rätt för den gamla 

hemviststaten, eller ”källstaten” att beskatta den värdeökning som uppstått under 

innehavstiden i denna stat. I detta fall hade någon försäljning av andelarna inte heller ägt 

rum.
221

 Denna krystade tolkning anser jag kan förklaras med att Nederländerna inte skulle 

behöva gå miste om skatteintäkter som upparbetats i dess territorium. Territorialitetsprincipen 

används således som ett skydd för den nationella skattebasen.
222

 Bestämmelserna som 

behandlades i målet får inte heller resultatet av en klar fördelning av beskattningsrätten 

tillsammans med en tidsrelaterad komponent.
223

 Skatteavtalet som fanns mellan 

Nederländerna och Storbritannien avvek nämligen från OECD:s modellavtal. Avtalet 

utsträcker ländernas rätt att beskatta vinster från avyttringar enligt nationell lagstiftning om 

avyttringen sker inom fem år från det att hemvisten flyttades ur landet.
224

 Detta nämns 

överhuvudtaget inte av domstolen. Nederländernas rätt att beskatta de vinster som uppstår vid 

försäljning av bolagsandelar trots att hemvisten inte längre finns kvar i staten utsträcks alltså 

genom avtalet, men Storbritanniens beskattningsrätt begränsas inte motsvarande mån.
225

 

 

Såsom den skatterättsliga territorialitetsprincipen används i den internationella skatterätten, 

förefaller det som mest naturligt om det är den nya hemviststaten som ska beakta avdragen i 

form av värdeminskningar, och att exit-staten ska göra det om ett sådant beaktande i 

hemviststaten inte är möjligt. Det kan vara fallet om vinsten inte ingår i 

beskattningsunderlaget i hemviststaten.
226

 Domstolen verkar dock lägga större delen av 

bördan på exit-staten genom att uttala att ”…endast ett system för indrivning av skatt som tar 

hänsyn till hela den värdeminskning som kan uppstå efter att den skattskyldiges hemvist 

flyttas (kan) vara proportionerligt, såvida dessa värdeminskningar inte redan beaktats i 
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värdmedlemsstaten.”
227

 Den skatterättsliga territorialitetsprincipen används alltså inte på 

samma sätt som i den internationella skatterätten. Detta gäller dels tolkningen av OECD:s 

modellavtal och dels skyldigheten att beakta värdeminskningsavdrag.  

 

I generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i N-målet framhölls att rättfärdigande dels 

kunde ske på grund av den skatterättsliga territorialitetsprincipen och dels med hänvisning till 

behovet av att upprätthålla skattesystemets inre sammanhang. Kokott menade att de 

nederländska skattereglerna syftade till att upprätthålla skattesystemets inre sammanhang på 

så vis att beskattningen av värdeökningarna skjuts upp och infaller först vid realisation. Denna 

skattefördel är beroende av att beskattning faktiskt kan ske då aktierna avyttras.
228

 Kokott 

menade att behovet av en fördelning av beskattningsrätten och behovet av ett inre 

sammanhang i skattesystemet därför har täckning genom territorialitetsprincipen. Att 

Nederländerna tillämpade så kallad step-up för att fastställa värdet på aktier vid inflyttning 

styrkte, enligt Kokott, behovet av de ifrågasatta reglerna för att säkerställa det inre 

sammanhanget. Hon ansåg också att metoden är förenlig med territorialitetsprincipen, 

eftersom enbart det värde som uppstått inom landet kan beskattas.
229

 Domstolen tog fasta på 

Kokotts resonemang om territorialitetsprincipen, men om skattesystemets inre sammanhang 

nämndes inget. Kokotts utredning visar ändå på det nära samband som råder mellan den EG-

rättsliga innebörden och tillämpningen av territorialitetsprincipen och rättfärdigandegrunden 

skattesystemets inre sammanhang. 

 

Såsom Zuijdendorp framhåller finns det stora likheter mellan skattereglerna i målet De 

Lasteyrie du Saillant, och reglerna i N-målet. Precis som i målet Lasteyrie du Saillant 

stadgade de nederländska skattereglerna avräkning för den skatt som kunde kommit att ha 

erlagts i den nya hemviststaten vid försäljning av andelarna. Den nederländska 

beskattningsrätten kunde alltså komma att bortfalla helt, varför domstolens motivering till 

rättfärdigande kan kritiseras. Reglerna i N-målet skulle lika gärna kunna ses som regler mot 

skatteflykt så som de gjorde i målet Lasteyrie du Saillant. Ytterligare en aspekt som stärker 

skatteflyktssyftet är att reglerna i N-målet stadgade att den vinst som uppstått under 
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innehavstiden i Nederländerna, och för vilken uppskov hade beviljats, upphörde att vara 

skattepliktig tio år efter utflytten.
230

  

 

Generaladvokat Kokott använde sig av samma argumentation rörande skattesystemets inre 

sammanhang som användes i Lasteyrie du Saillant. Detta resonemang kring skattesystemets 

inre sammanhang utgjorde enligt Kokott en del av territorialitetsprincipen. Just denna 

territorialitetsprincip accepterades av domstolen i N-målet, även om resonemanget kring 

skattesystemets inre sammanhang inte nämndes. På grund av likheterna mellan de två målen 

kan domen i N-målet enligt min mening ifrågasättas, eftersom varken skattesystemets inre 

sammanhang eller territorialitetsprincipen kunde accepteras som rättfärdigandegrund i målet 

Lasteyrie du Saillant. Kokott förklarar förvisso skillnaden med att reglerna i målet Lasteyrie 

du Saillant syftade till att hindra skatteflykt, medan reglerna i N-målet även syftade till att 

möjliggöra en skatteuppbörd i enlighet med fördelningen av beskattningsrätten mellan 

staterna.
231

 Hon menar vidare att kongruensen i de nederländska reglerna inte kan ifrågasättas 

enbart av att Nederländerna tillåter en avräkning av den skatt på vinsten som har betalts i 

utlandet. Medlemsstaterna kan fritt låta sitt beskattningsanspråk stå tillbaka om det inte 

föreligger något gemenskapsrättsligt hinder. Detta gör att internationell juridisk 

dubbelbeskattning undviks och att skattesystemets inre sammanhang till och med främjas.
232

  

 

I N-målet fanns som ovan nämnt en nära länk mellan territorialitetsprincipen och behovet att 

upprätthålla kongruensen i skattesystemet. Även om åsikterna om målet går i sär, anser jag att 

N-målet bekräftar det domstolens tidigare praxis i målen Marks & Spencer och OY AA visar 

på: I EG-domstolens rättspraxis finns även en länk mellan behovet av att upprätthålla 

kongruens i skattesystemet och behovet av att hindra skatteflykt.  

 

6.2.5 Sammanfattande slutsatser avseende territorialitetsprincipen 

När det gäller nationella skatteregler som syftar till att skydda den nationella skattebasen, har 

domstolen uttalat att territorialitetsprincipen är förenlig med såväl hemvistsprincipen som 

källstatsprincipen.
233

 Bägge principerna erkänns enligt den internationella skatterätten, men 

det mest naturliga sambandet med territorialitetsprincipen har källstatsprincipen. Domstolens 
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rättspraxis indikerar att hårdare krav ställs på hemviststaten än källstaten när det gäller 

möjligheten att rättfärdiga skatteregler som medför restriktioner av att göra avdrag från 

skattepliktig inkomst från näringsverksamhet.
234

 Territorialitetsprincipen verkar även inom 

EG-rätten syfta till att upprätthålla en väl fungerande samexistens mellan medlemsstaternas 

beskattningssystem.
235

  

 

Terra och Wattel menar att territorialprincipen inte utgör en egen rättfärdigandegrund, utan 

faller in under rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang.
236

 De två 

rättfärdigandegrunderna har stora likheter. Medlemsstater har med hjälp av 

territorialitetsprincipen yrkat på att vinster och förluster ska beskattas inom ramen för samma 

skattesystem, det vill säga att en jurisdiktion ska ta hänsyn till den totala skattesituationen. 

Framgången med talan har sin förklaring i att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan 

skattefördelen och möjligheten till beskattning.
237

 Det motsvaras av resonemanget inom 

rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang, där den totala skattesituationen 

inom samma jurisdiktion består av ett direkt samband i form av en skattefördel som 

kompenseras av möjligheten till beskattning. På det sätt som EG-domstolen tillämpat den 

skatterättsliga territorialitetsprincipen, förefaller principen vara en sorts ”underkategori” till 

skattesystemets inre sammanhang. Här finns en skillnad mot den internationella skatterätten, 

där territorialitetsprincipen enbart används som ett medel för att fastställa en stats 

beskattningsrätt.  

 

Även om terminologin i de mål som har behandlat gränsöverskridande förlustutjämning inom 

koncerner indikerar att territorialitetsprincipen i kombination med två andra grunder har 

kunnat rättfärdiga de fördragsstridiga skattereglerna, har bedömningen i själva verket varit 

frikopplad från territorialitetsprincipen såsom den uttrycktes i målet Futura Participations. 

Istället har rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang tillämpats på ett nytt sätt 

för att undvika att osäkerhet kring äldre praxis ska uppstå och för att skydda de nationella 

skattebaserna.
238

 Kombinationen av rättfärdigandegrunder kostar enligt min åsikt mer än den 

smakar. För att de många oklarheter som uppstår av en sådan tillämpning ska undvikas bör 

domstolen återgå till att pröva rättfärdigandegrunderna en och en.  
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Ståhl menar att domstolen gärna klär skyddet av skattebasen i andra ord, som fördelning av 

beskattningsrätten, territorialitetsprincipen eller skattesystemets inre sammanhang.
239

 Efter 

vad som nämns i avsnitt 6.2 är jag är beredd att hålla med om detta. Skillnaden i den 

terminologi som domstolen använder har således ytterligare en gemensam nämnare: skyddet 

av skattebasen. Jag är därför beredd att hålla med Terra och Wattel, men inte fullt ut eftersom 

vissa oklarheter finns. 

 

I vissa mål har både territorialprincipen och skattesystemets inre sammanhang åberopats som 

separata rättfärdigandegrunder och EG-domstolen har även behandlat dessa separat.
240

 Detta 

talar för att domstolen ändå ser dessa två rättfärdigandegrunder som två självständiga 

möjligheter till rättfärdigande, men vad skillnaden skulle vara framgår inte på ett tydligt sätt. 

Dessutom finns det en viss skillnad då det gäller exit-skatters inverkan på den fria rörligheten. 

I N-målet
241

 har territorialitetsprincipen använts för att garantera en medlemsstats rätt att 

beskatta upparbetade vinster på andelar i bolag som har sin hemvist i staten. Däremot 

avfärdades yrkandet på rättfärdigande med hänvisning till skattesystemets inre sammanhang i 

målet De Lasteyrie du Saillant
242

 som har väldigt stora likheter med målet N.  

 

Behovet av att upprätthålla kongruensen i skattesystemet nämns uttryckligen inte i N-målet, 

men rättsutredningen i generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i målet visar att ett nära 

samband till behovet av att upprätthålla kongruensen i skattesystemet fanns även i detta fall. 

Min åsikt är därför att territorialitetsprincipen inom EG-rätten åtminstone kan sägas ha ett 

nära samband med rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang.  

 

Den EG-rättsliga betydelsen av territorialitetsprincipen anser jag sammanfattningsvis kan 

tolkas som rätten att beskatta vinster som har en stark anknytning till den egna medlemsstaten 

och som upparbetats inom en stats territorium.
243

 En viss likhet med hur principen används i 

den internationella skatterätten finns trots allt. Tyvärr gäller inte detta helt utan förbehåll, 

eftersom en rad invändningar kan föras mot resonemangen i de mål vilka slutsatsen grundar 

sig på. Domstolens rättspraxis avseende den skatterättsliga territorialitetsprincipen väcker i 

själva verket fler frågetecken än vad den ger svar. Den enda säkra slutsats som egentligen kan 
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dras är att domstolen har mycket kvar att klargöra när det gäller territorialitetsprincipens EG-

rättsliga innebörd och tillämpning. 
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7 Slutsatser avseende gällande rätt 

Flera yrkanden från medlemsstaterna har inte ansetts utgöra tvingande hänsyn till 

allmänintresset och har således underkänts. Dessa är yrkanden med rent ekonomiska syften 

såsom skydd av skattebasen och förhindrandet av förlust av skatteintäkter. Här förefaller 

domstolens rättspraxis vara motsägelsefull, eftersom rättfärdigande har skett trots att de 

nationella lagreglernas syfte kan ses som rent ekonomiska. Att en annan etableringsform 

skulle medföra likabehandling är inte heller ett godkänt argument. Även det faktum att en 

nackdel på grund av en fördragsstridig skatteregel kan uppvägas av andra fördelar, har inte 

ansetts utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset. Dock råder det en viss osäkerhet om detta 

ställningstagande är på väg att mjukas upp. Administrativa svårigheter har inte heller 

godkänts som en rättfärdigandegrund och yrkandet att den direkta beskattningen faller utanför 

gemenskapens behörighet har underkänts, eftersom medlemsstaterna måste beakta 

gemenskapsrätten vid utövandet av beskattningen. Yrkandet att området för skatteavtalen 

faller utanför gemenskapens behörighet har däremot endast delvis underkänts. 

Fördelningsartiklarna får medlemsstaterna, enligt EG-domstolen, fritt utforma. Medlemsstater 

kan vidare inte rättfärdiga fördragsstridiga skatteregler på grund av att ett tillfälligt 

handlingsutrymme behövs för att på sikt kunna anpassa reglerna efter gemenskapsrätten.  

 

Behovet av att upprätthålla en effektiv skattekontroll och behovet av att hindra skatteflykt har 

erkänts av domstolen som tvingande hänsyn till allmänintresset. Kravet på proportionalitet 

medför dock att dessa rättfärdigandegrunder sannolikt blir svårtillämpade i framtiden. 

Utsikterna för en medlemsstat att rättfärdiga fördragsstridiga skatteregler som syftar till en 

effektiv skattekontroll är dock mer gynnsamma då tredje land är inblandat, eftersom kravet på 

proportionalitet lättare kan uppfyllas. Vad gäller behovet av att säkerställa en effektiv 

skatteuppbörd i form av skyldigheten att innehålla källskatt på vissa arbeten, som är nära 

sammanlänkat till skatteflyktsargumentet, är rättsläget oklart huruvida ett tvingande 

allmänintresse föreligger.  

 

Tvingande hänsyn till allmänintresset utgörs i dagsläget av behovet att upprätthålla 

skattesystemets inre sammanhang samt av behovet av samexisterande beskattningssystem. 

För att slutna beskattningssystem ska kunna existera sida vid sida krävs kompromisser vid 

fastställandet av medlemsstaternas skatterättsliga territorialitet. Den EG-rättsliga innebörden 

av territorialitetsprincipen förefaller vara rätten att beskatta vinster som har en stark 



61 
 

anknytning till den egna medlemsstaten genom att de upparbetats inom en stats territorium. 

EG-domstolens rättspraxis tyder på att territorialitetsprincipen inte har en självständig roll, 

utan är tätt sammanlänkad med rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang. De 

tre rättfärdigandegrunder som introducerades i målet Marks & Spencer verkar vara ett nytt 

sätt för att tillämpa rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang. På så vis 

undviks osäkerhet om äldre rättspraxis. Dock är det oklart i vilka situationer denna 

kombination av argument för rättfärdigande kan användas och om samtliga förutsättningar 

måste vara uppfyllda för att ett rättfärdigande ska vara möjligt.  
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8 Utvärdering 

I detta kapitel ska den rättspraxis som behandlats i tidigare kapitel utvärderas. Utvärderingen 

kommer att ske utifrån de komponenter som är nödvändiga i ett nationellt beskattningssystem. 

Kapitlet inleds med en presentation av vad som enligt skatteteorier och skatteprinciper är 

nödvändiga beståndsdelar i ett beskattningssystem, för att sedan behandla själva 

utvärderingen. Inom ramen för utvärderingen behandlas även alternativa grunder för 

rättfärdigande och några tankar om hur den framtida rättspraxisen från EG-domstolen kan 

komma att utvecklas.  

 

8.1 Inledning 

I en samhällsekonomi finansieras den offentliga sektorn av skatter som utgår på olika 

ekonomiska aktiviteter i den privata sektorn. Att finansiera den offentliga verksamheten 

brukar kallas beskattningens fiskala syfte. Men beskattningen kan även användas i 

fördelningspolitiskt syfte för att utjämna levnadsstandarden mellan olika individer i samhället, 

eller som ett verktyg i det stabiliseringspolitiska arbetet, liksom på en rad andra politiska 

områden.
244

  

 

Hur bör då ett skattesystem vara utformat för att uppnå sina syften på bästa sätt? Adam Smith 

lade år 1776 fast fyra grundläggande principer för en ”god beskattning” i sin bok The Wealth 

of Nations: ”Medborgarna i varje land bör bidra till statens underhåll så nära som möjligt i 

förhållande till sina respektive förhållanden, /…/ Den skatt som varje individ är tvungen att 

betala ska vara känd i förväg och inte bestämmas godtyckligt. Tidpunkt och sätt för betalning 

liksom den summa som ska betalas ska vara klar och tydlig för den som ska betala och varje 

annan person. Varje skatt bör påföras vid den tidpunkt och på det sätt som bäst passar den 

som ska betala. Varje skatt bör vara konstruerad så att den tar så lite som möjligt ur folkets 

fickor utöver vad den inbringar till statskassan.”
245

  

 

I och med en ökad globalisering i form av ökad rörlighet av kapital, människor och företag, 

ökad konkurrens och ökad nivå på de finansiella marknadernas komplexitet, har även kraven 

på skattelagstiftningens utformning och tekniska kvalitet blivit allt högre.
246

 I nedanstående 
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avsnitt behandlas de komponenter som kan anses vara viktiga i ett beskattningssystem idag. 

Dessa komponenter utgör grunden för utvärderingen av EG-domstolens rättspraxis.  

 

 

8.2 Viktiga komponenter i ett beskattningssystem
247

 

8.2.1 Effektivitet 

Med en paretooptimal situation avses att det inte går att öka nyttan för någon individ utan att 

nyttan försämras för en annan individ. Bästa möjliga nytta för samtliga individer har då 

uppkommit. För att en paretooptimal situation ska uppkomma, krävs det att resurser i en 

samhällsekonomi används på ett effektivt sätt.
248

 En skatt som inte uppfyller sitt syfte på ett 

effektivt sätt kan därför orsaka en samhällsekonomisk förlust. För att en skatt ska ses som 

effektiv måste den uppfylla sitt primära syfte och dessutom uppfylla nedanstående syften.
249

  

 

8.2.2 Legitimitet 

För att uppnå en samhällsekonomiskt effektiv skatt måste skatten upplevas som adekvat och 

proportionerlig till dess ändamål. Ju högre skatten är, ju högre blir kravet på legitimitet för att 

skatten ska accepteras. Med andra ord bör skatten upplevas som rättvis för att de skattskyldiga 

ska förbli lojala mot skattesystemet. Precis som kravet på effektivitet är strävandet efter 

legitimitet ett övergripande kriterium, som uppnås genom att övriga kriterier är uppfyllda.
 250

 

 

8.2.3 Enkelhet 

Skatten bör vara så enkel som möjligt att tillämpa, speciellt ju fler den drabbar.
251

 Genom att 

skattesystemet är så enkelt som möjligt att administrera, kan kostnader för samhället sparas in. 

Myndigheterna behöver inte då lägga ner resurser på att informera, kontrollera och reglera 

överträdelser. De skattskyldiga behöver inte heller lägga ner lika stora resurser på att planera 

ekonomin efter gällande skatteregler.
252

 Ett skattesystem med höga fullgörandekostnader blir 
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därför samhällsekonomiskt ineffektivt.
253

 Ett enkelt skattesystem kan också antas inverka 

positivt på skattemoralen, eftersom ett komplicerat system kan vara svårare att genomskåda. 

Ett enklare system medför även mindre osäkerhet, vilket även kan betyda att riskpremierna 

vid investeringar blir lägre.
254

 

 

8.2.4 Rättssäkerhet 

Legalitetsprincipen inom skatterätten brukar, åtminstone i svensk rätt, uttryckas med ”ingen 

skatt utan lag” och utgör ett viktigt skydd för den enskilda. Men principen innebär även ett 

kollektivt skydd, eftersom lagen även sätter en gräns för hur generös tillämparen får vara i 

tolkningen.
255

 För att den skatteskyldige ska kunna förutse de skattemässiga effekterna av ett 

visst handlande, krävs det att skatten är förutsebar. Om skattekonsekvenserna är osäkra, kan 

det leda till att den skattskyldige avstår från ett visst handlande. Alltså måste lagstiftningen 

vara tydlig och klar så att det inte finns utrymme för godtycke vid tillämpningen. Inte heller 

bör det finnas stora områden som kan leda till tolkningssvårigheter. En oklar lagstiftning som 

saknar legitimitet kan leda till bristande lojalitet och därmed en stor samhällsekonomisk 

kostnad.
256

 Rättssäkerhet och förenlighet med grundläggande rättsprinciper är en förutsättning 

för att skattesystemet ska vara organiserat och främja en ekonomisk utveckling. Som exempel 

kan förbud mot retroaktivitet, rätt till omtaxering och skydd för äganderätten nämnas. Utifrån 

ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär även ett avsteg från rättsprinciperna en nyttoförlust 

och därmed en kostnad.
257

 

 

8.2.5 Kontrollerbarhet 

Ett skattesystem som är svårkontrollerat kan antas bidra till minskad lojalitet och skattemoral. 

För att upprätthålla goda statsfinanser bör skatten därför vara lätt att kontrollera och svår att 

undgå. Således kan det vara motiverat att undanta vissa svårkontrollerade inkomster från 

beskattning.
258
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8.2.6 Neutralitet 

När skatterna syftar till andra mål än det fiskala, stimuleras beteenden hos individerna i 

samhället. Beskattningen får då interventionistiska effekter. Trenden bland industriländerna 

har varit att gå från interventionistiska beskattningssystem till neutrala beskattningssystem. 

Vid en neutral beskattning ska inte olika handlingsalternativ få olika ekonomiska effekter. 

Detta är förenligt med den ökade tron på ekonomiska teorier om oreglerade marknader.
259

 Att 

likvärdiga handlingsalternativ ska behandlas lika är även ett uttryck för kravet på 

rättssäkerhet, men det är också mest samhällsekonomiskt effektivt. Prisbildning och 

investeringsbeteenden kan annars styras av syftet att undgå beskattning. Skatteminskningen 

kan helt enkelt bli viktigare än att maximera vinsten. Lodin menar att generella regler ofta 

främjar neutralitet och likformighet, medan specialregler kan medföra olikbehandling och 

snedvridningar.
260

 Genom att ett likformigt skattesystem eftersträvas, uppnås även horisontell 

rättvisa, eftersom individer med lika inkomst får en lika hög skatt.
261

 Ett neutralt skattesystem 

minskar även risken för skatteflykt.
262

  

 

8.2.7 Synlighet 

Ur en demokratisk synvinkel är det även viktigt att skattebetalarna är medvetna om 

skattebelastningens utformning och höjd. En väl synlig skatt kan dock upplevas som högre 

och ställer därför högre krav på legitimitet för att acceptans ska kunna uppnås.
263

  

 

8.2.8 Omfördelning 

I ett skattesystem kan det finnas många paretoeffektiva situationer, eller med andra ord, flera 

olika nyttokombinationer. För att välja vilken av dessa nyttosituationer som väger tyngst 

krävs en värdering av hur nyttan ska fördelas i samhället. Detta är en uppgift för 

fördelningspolitiken att lösa.
264

 Beskattningens interventionistiska roll i form av omfördelning 

av inkomst och förmögenhet brukar kallas för den socialpolitiska skatteteorin.
265

 Med 

intresseprincipen avses att individen ska betala skatt i förhållande till hur mycket nytta som 
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denne har av de kollektiva varorna.
266

 Skatteförmågeprincipen avser både horisontell och 

vertikal rättvisa, eftersom individer i lika omständigheter ska behandlas lika samtidigt som 

den individ som har en högre betalningsförmåga ska betala mer i skatt än den som har en 

sämre betalningsförmåga.
267

 Att utforma ett skattesystem med fördelningspolitiska 

målsättningar kan innebära problem i form av att åtgärderna kan strida mot andra 

samhällsekonomiska intressen. Exempel på sådana intressen är behovet av kapitalbildning, 

risktagande och tillväxt. I takt med en ökad globalisering minskar därför även möjligheten till 

en avvikande nationell fördelningspolitisk policy.
268

 

 

8.2.9 Låg excess burden 

När en inkomst överförs till den offentliga sektorn i stället för att användas inom den privata 

sektorn, uppstår en samhällskostnad som varierar beroende på hur skatten är utformad. 

Skatten bör därför utformas på så sätt att den orsakar så små effektivitetsförluster som möjligt. 

Skatten bör därför inte orsaka några indirekta samhällskostnader som inte hade uppstått om 

inte skatten funnits. Av samma orsak ska skatterna inte heller användas till kostnader som lika 

gärna hade kunnat täckas av privata medel.
269

 Strävandet efter en låg excess burden går även i 

hand med strävandet efter en neutral beskattning, eftersom indirekta kostnader kan 

uppkomma genom snedvridningar i samhällsekonomin orsakade av de skattskyldigas 

handlingsalternativ.
270

 

 

8.2.10 Internationell effektivitet 

Numera måste nationella skattesystem även ta hänsyn till internationell skattekonkurrens. 

Alltså bör skatten inte medföra att arbetstillfällen, investeringar, sparande eller konsumtion 

drivs utomlands.
271

 Samtidigt innebär en allt för förmånlig beskattning ett otillbörligt 

gynnande på andra länders bekostnad. Art. 87 i fördraget kan anses innebära ett förbud mot 

vissa typer av statsstöd som ett sådant otillbörligt gynnande skulle kunna anses utgöra. Inom 

EU finns även en uppförandekod
272

, i form av en icke bindande resolution, för 

företagsbeskattning. Medlemsländerna har förbundit sig att inte införa nya skadliga 
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skattebestämmelser och att avveckla existerande skadliga skatteregler. Även inom OECD har 

en rapport om skadlig skattekonkurrens antagits
273

.
274

För att uppnå en förbättrad 

samhällsekonomi bör skattelagstiftningen så långt som möjligt vara förenlig med konkurrens, 

handel och investeringsfrämjande principer, både på nationell och på internationell nivå.
275

 

Hänsynen till internationell skattekonkurrens innebär alltså inte att protektionistiska, skadliga 

eller diskriminerande åtgärder får införas.  

 

8.2.11 Skatterättslig territorialitet 

I och med den ökade globaliseringen och rörligheten blir det allt viktigare att avgöra en stats 

skatterättsliga jurisdiktion. Beskattningsanspråket kan grunda sig på två olika principer; 

hemvistprincipen och källstatsprincipen. Hemvistprincipen innebär att en den stat där en 

person har sin skatterättsliga hemvist har rätt att beskatta all inkomst som personen uppbär. 

För att avgöra ett skattesubjekts hemvist brukar den avgörande faktorn vara vilken anknytning 

som skattesubjektet har till en viss stat. Enligt källstatsprincipen avgörs beskattningsrätten av 

vilken anknytning skatteobjektet har till staten. Alltså kan ett skattesubjekt som är obegränsat 

skattskyldig i viss stat, vara begränsat skattskyldig för en viss inkomst i en annan stat. En stat 

kan använda sig av bägge principerna för att fastställa sin beskattningsrätt. 

Territorialitetsprincipen innebär att en stat endast beskattar ett skattesubjekt för de inkomster 

som har en viss anknytning till staten. Källstatsprincipen blir således en tillämpning av 

territorialitetsprincipen. Nationalitetsprincipen innebär att en stat endast beskattar dess 

medborgare, dock är denna princip inte vanligt förekommande.
276

  

 

8.2.12 Proportionalitet 

Proportionalitetsprincipen är en grundläggande rättsprincip som har stark anknytning till EG-

rätten. Kravet på proportionalitet syftar till att se till att den juridiska åtgärden står i en rimlig 

proportion till vinningen med beskattningsåtgärden.
277

 Att det bör råda proportionalitet vid 

beskattningen har en nära anknytning till strävandet efter att beskattningen ska upplevas som 

rättvis. 
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8.2.13 Ett konsekvent beskattningssystem 

Symmetri, kontinuitet och reciprocitet är ledord för ett konsekvent beskattningssystem. I ett 

symetriskt skattesystem är i stora drag inkomster skattepliktiga och förluster avdragsgilla. 

Vissa transaktioner som genererar skattepliktiga inkomster kan även generera kostnader. För 

att uppnå reciprocitet bör också dessa kostnader vara avdragsgilla. Det är dock inte vanligt att 

reciprociteten är fullständig. Kontinuitetsprincipen innebär att beskattningen skjuts upp, till 

exempel vid en överlåtelse, och att en eventuell värdeökning beskattas hos mottagaren när 

denne senare överlåter tillgången.
278

  

 

 

8.3 Skatterättsliga principer i rättstillämpningen 

För att systematisera rättsnormer brukar man dela in dem i regler och principer. En regel 

innebär att man kan välja att följa den, eller att inte följa den alls. Gränsen för vad som är 

tillåtet och icke tillåtet är regelns kännetecken. Principen däremot kan ses som ett slags ideal 

som kan uppnås i olika grad.
279

 Peczenik menar att man därför kan tala om värdeprinciper.
280

 

Rättsprinciperna har både en normativ och deskriptiv roll. De normativa principerna kan 

användas av domstolar som en rättslig grund för bedömning, medan de deskriptiva 

principerna används för att tolka gällande rätt.
281

 För att placera resonemanget på skatterättens 

område, kan man säga att en princip kan användas som ett skattepolitiskt argument, men även 

för att avgöra ett skatteärende. Vissa av principerna har lagstöd, medan andra principer kan 

utläsas av rättspraxis eller är framkomna i forskning.
282

 Tikka har anfört att principerna inte 

kan ses som bindande, utan snarare som en tillåten rättskälla. I vissa konkreta fall kan dock 

tillämparen uppfatta principen som bindande.
283

De skatterättsliga principerna härstammar från 

skatteteorierna. En teori kan sägas vara ett etablerat kunskapssystem, eller påståenden som 

förklarar och systematiserar vissa företeelser.
284

 

 

Avsnitt 8.2 har visat på ett antal skatterättsliga principer och teorier som kan påverka 

utformningen av ett skattesystem. Avsnitt 8.4 syftar till att analysera huruvida domstolen 
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erkänner någon av ovan behandlade principerna och teorierna som ett tvingande 

allmänintresse samt vilka alternativa grunder för rättfärdigande som där ur kan härledas. En 

accepterad teori eller princip visar även på vilka värden i de nationella skattelagstiftningarna 

som domstolen anser vara skyddsvärda. Avsnittet tar därför även sikte på att tillsammans med 

de oklarheter som dagens rättsläge innebär, visa hur utvecklingen av EG-domstolens 

rättspraxis avseende möjligheten till rättfärdigande kan komma att se ut i framtiden.  

 

 

8.4 Analys av EG-domstolens rättspraxis 

8.4.1 Rättfärdigande av fördragsstridiga skatteregler med ekonomiskt syfte 

8.4.1.1 Erkänns ekonomiska överväganden som tvingande hänsyn till allmänintresset? 

Den gemensamma marknaden grundas på ekonomiska överväganden där resurser ska kunna 

tillföras det område där de är av störst värde. På så sätt maximeras värdet på alla resurser 

inom unionen.
285

 Därför finns det, som det inledningsvis i avsnitt 1.3.2 redan har nämnts, en 

tydlig koppling mellan EG-rättens grundläggande regler om fri rörlighet och teorier om 

ekonomisk effektivitet.
286

 Medlemsstaternas skatteregler kan ha fördelnings- eller 

stabiliseringspolitiska ändamål, men den viktigaste uppgiften för den nationella beskattningen 

måste ändå anses vara att finansiera den offentliga sektorn med så stor effektivitet som 

möjligt.  

 

EG-domstolen har vid upprepade tillfällen uttalat att nationella lagregler som har en direkt 

ekonomisk målsättning, inte kan rättfärdigas som tvingande hänsyn till allmänintresset. För 

den direkta beskattningens del har domstolen uttalat att skydd av skattebaser och regler som 

syftar till att förhindra förlust av skatteintäkter inte utgör ett tvingande allmänintresse.
287 

Därvid kan problemet vid en första anblick verka vara löst. En undersökning av Snell
288

 visar 

dock att domstolen, i mål som inte rör direkt beskattning, har utarbetat tre strategier för att i 

vissa fall kunna rättfärdiga lagregler med ekonomiskt syfte: 

 

1. En väldigt smal tolkning av begreppet restriktion har gjorts för att undvika frågan om 

rättfärdigande.  
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2. Det ekonomiska syftet har ihopkopplats med ett annat allmänintresse. 

3. Domstolen har helt bortsett ifrån det ekonomiska syftet.
 289

 

 

På den direkta beskattningens område finns som ovan nämnts en stark anknytning till 

ekonomiska överväganden. Nedanstående avsnitt syftar därför till att visa huruvida domstolen 

har låtit det nationella ekonomiska intresset väga tyngre än det gemenskapsrättsliga, genom 

att rättfärdiga nationella fördragsstridiga skatteregler med ekonomiskt syfte med hjälp av 

någon av dessa strategier. 

 

8.4.1.2 Behovet av ett konsekvent beskattningssystem och skatterättslig territorialitet 

Genom att acceptera rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang i målet 

Bachmann, erkände domstolen behovet av ett konsekvent beskattningssystem.
290

 Domstolen 

accepterade därigenom regler som möjliggör för staten att försäkra sig om att kunna beskatta 

den framtida inkomsten som förutsättning för att avdrag ska tillåtas. På så vis förloras inga 

finansiella resurser. Domstolen bortsåg i sin motivering helt ifrån att rättfärdigandegrunden 

skulle kunna ses som ekonomisk förankrad. EG-domstolen tillämpade således den tredje 

strategin för att kunna rättfärdiga regler med ett ekonomiskt bakomliggande syfte.
291

  

 

Rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang är den grund som vunnit mest mark 

i domstolens praxis. Från att inte ha tillämpats alls sedan den introducerades i Bachmann-

målet har den kommit att användas på nytt i de mål som avgjorts på senare år som har rört 

internationell koncernbeskattning.
292

 I dessa mål fanns risken för förlust av skatteintäkter om 

skattepliktiga vinster kunde kvittas mot förluster utomlands, varför en risk för minskning av 

den nationella skattebasen även förelåg. Domstolen uttalade att om bolagen själva fick välja 

vart deras förluster skulle beaktas, skulle beskattningsunderlaget minska i de stater med lägst 

skattesats och öka i de stater med högst skattesats där avdragen gör störst nytta. Att detta 

argument delvis möjliggjorde ett rättfärdigande anser jag vara ett uttryckligt skydd av 

skattebasen. Det övergripande målet med de tre grunder för rättfärdigande som introducerades 

i målet Marks & Spencer förefaller dock vara att möjliggöra för de nationella 
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beskattningssystemen att bibehålla ett inre sammanhang. På så vis kan konstateras att 

domstolen tillämpade sin andra strategi för att möjliggöra rättfärdigande av fördragsstridiga 

regler med ekonomiskt syfte: Det ekonomiska syftet kan godtas då det ihopkopplas med ett 

annat trängande allmänintresse. 

 

För att medlemsstaternas beskattningssystem ska kunna samexistera sida vid sida, finns ett 

behov av att fastställa medlemsstaternas skatterättsliga territorialitet. Även i de fall där 

domstolen har använt sig av territorialitetsprincipen som begrepp, finns ett ekonomiskt 

incitament att finna.
293

 Rättfärdigande med hänsyn till den skatterättsliga 

territorialitetsprincipen har medfört att medlemsstaterna inte har gått miste om 

skatteinkomster med en stark anknytning till landet i form av att vinsterna upparbetats inom 

landets territorium. Slutsatsen kan således dras att domstolen återigen har rättfärdigat regler 

med ett ekonomiskt syfte, utan att uttryckligen nämna de ekonomiska aspekterna.  

 

8.4.1.3 Är en ändring av domstolens ställningstagande nödvändig? 

Borde EG-domstolen tillåta argument med bakomliggande ekonomiska syften med tanke på 

vad som konstaterats i ovanstående avsnitt? Ett sådant ställningstagande skulle visserligen 

återspegla domstolens rättspraxis bättre. Eftersom bestämmelserna om fri rörlighet är 

fundamentala delar av EG-rätten, anser jag dock att domstolens utgångspunkt att inte tillåta 

regler med ekonomiska syften är berättigad. En allt för generös hantering skulle kunna leda 

till en begränsning av den inre marknaden och därmed motarbeta en grundläggande 

gemenskapsrättslig målsättning. Att alla handelshinder undanröjs för att uppnå en inre 

marknad kan innebära att medlemsstaterna går miste om vissa skatteintäkter. Men samtidigt, 

såsom generaladvokat Maduro har anfört i sitt förslag till avgörande i målet Rewe 

Zentralfinanz
294

, innebär det också att medlemsstaterna drar ekonomisk nytta av den inre 

marknaden.
295

 Å andra sidan är medlemsstaterna beroende av skatteintäkter för en väl 

fungerande offentlig sektor. Utan den offentliga sektorn kan inte medlemsstaterna 

tillhandahålla ett socialt skydd för medborgarna, något som faktiskt också enligt art. 2 EG är 

en målsättning med gemenskapsrätten. En medlemsstats ekonomiska intresse kan således 

delvis utgöra ett gemenskapsrättsligt intresse, varför en avvägning till fördel för en 
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medlemsstat inte alltid behöver vara något negativt för gemenskapen. Dessutom kan, som 

avsnittet ovan har visat, det ekonomiska syftet vara i hopkopplat med ett annat trängande 

allmänintresse. Att tillåta fördragsstridiga skatteregler med ekonomiskt syfte kan enligt min 

åsikt därför i vissa fall vara berättigat av tvingande hänsyn till allmänintresset. 

 

Som Snell har anfört är problemet att nästan alla regler med ett ekonomiskt syfte kan sägas 

vara nödvändiga för att tillgodose något sorts allmänintresse. All ökning av skatteinkomster 

och all kostnadsbesparing kan slutligen ses som ett sätt att finansiera ett allmänintresse. Snell 

menar att problemet kan lösas genom det nödvändighetstest som följer av 

proportionalitetsprövningen. Endast lagregler med ekonomiskt syfte med ett starkt band till ett 

annat tvingande allmänintresse kan rättfärdigas. Om det inte finns ett nära sammanband till 

det tvingande allmänintresset borde det vara lättare att hitta alternativ till lagregeln.
296

 Detta 

kan vara ett bra alternativ om det inte rör sig om beskattning. Denna lösning skulle dock 

kunna bli svårtillämpad på den direkta beskattningens område, där de ekonomiska 

övervägandena genomsyrar alla skatteregler och återfinns i de rättfärdigandegrunder som har 

tillämpats. Den avgörande frågan blir i stället hur långt man kan dra de ekonomiska 

övervägandena för att ett ekonomiskt syfte ska anses föreligga. Denna fråga har inte något 

självklart svar. 

 

Generaladvokat Maduro har anfört ytterligare problem med att tillåta lagregler som syftar till 

att skydda den nationella skattebasen. Domstolen måste fastställa på vilka områden som 

ekonomisk hänsyn ska tas; bara på det strikt fiskala eller även på andra ekonomiska och 

sociala områden. Ett annat problem är hur de parametrar som är nödvändiga för att mäta den 

ekonomiska effekten ska fastställas. Eftersom den ekonomiska och skattemässiga situationen 

ser olika ut i medlemsstaterna blir en sådan bedömning svår för domstolen att genomföra, 

varför bedömningen skulle brista i legitimitet. Domstolen saknar helt enkelt en sådan 

kompetens. Vidare blir effekten av ett rättfärdigande av skatteregler med ekonomiskt syfte att 

ju svårare och kostsammare enlighet med fördraget är att uppnå, desto lättare blir skatteregeln 

att rättfärdfärdiga. Således gynnas betydande åsidosättande av fördraget.
297
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Domstolens motsägelsefulla rättspraxis kan, med bakgrund av de problem som visats ovan, 

enligt min mening anses vara berättigad. Om domstolen öppet skulle godta fördragsstridiga 

skatteregler med ekonomiskt syfte, skulle en rad svårigheter behöva överkommas. Samtidigt 

är nationalekonomiska överväganden av oerhört stor vikt för medlemsstaterna. Kanske är det 

därför inte så svårt att förstå varför domstolen i vissa fall valt att acceptera regler med 

ekonomisk målsättning i det dolda. Vid avvägningen mellan de gemenskapsrättsliga och 

nationella ekonomiska intressena finns således stora gråskalor. För att citera Snell:”It may be 

that rigid distinctions and the rule of reason simply do not fit together. Ultimately, the rule of 

reason seeks to strike a pragmatic balance between different interests, something that rigid 

rules are seldom capable of doing”.
298

  

 

8.4.2 Behovet av proportionella lagregler 

Trots att medlemsstaterna är fria att styra över sin interna skattepolitik, finns som ovan visats 

ett nära samband mellan den nationella skatterätten och den ekonomiska politik som bedrivs 

inom unionen. Skatter är det mest effektiva sättet att uppnå ekonomiska mål. Skatterättsliga 

bedömningar kan därför lätt hamna i gränslandet mellan politik och juridik. De 

samhällsekonomiska målen tillhör politiken, medan den juridiska proportionalitetsprincipen 

avgör huruvida sättet att uppnå målen är lämpliga.
299

  

 

Behovet av proportionella lagregler erkänns av EG-domstolen på ett tydligt sätt, eftersom 

proportionalitetsprincipen kan sägas vara inbyggd i rule of resaon-testet.
300

 Vid bedömningen 

av vad som kan anses vara ett tvingande allmänintresse, spelar proportionalitetsprincipen 

alltså en mycket stor roll. Medlemsstaternas nationella övergripande ekonomiska mål med 

beskattningen kräver att skatteflykt måste förhindras samt att en effektiv skattekontroll och 

skatteuppbörd måste upprätthållas. Dessa intressen är i sig därför mycket viktiga komponenter 

i ett beskattningssystem, och har också erkänts av domstolen som tvingande hänsyn till 

allmänintresset. Dessa rättfärdigandegrunder har dock i domstolens rättspraxis fått stå tillbaka 

för behovet av proportionella beskattningsregler.
 301

 Att proportionalitetsprincipen tillmäts 

större betydelse i EG-rätten än i många av medlemsstaterna kan förklaras med att principen 

finns stadgad i art. 5.3 EG som en riktlinje för arbetet i gemenskapens institutioner. 
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8.4.3 Likhetsprincipen och behovet av en neutral skattelagstiftning 

För att uppnå en gemensam inre marknad måste all diskriminering och olikbehandling 

undanröjas. En fördragsstridig restriktion föreligger då en skattenackdel drabbar ett 

skattesubjekt på grund av hemvist, nationalitet eller på grund av att rätten till fri rörlighet har 

utnyttjats. Behovet av en neutral skattelagstiftning på det gränsöverskridande planet är 

följaktligen något som erkänns av domstolen.
302

 Detta är föga förbryllande eftersom rätten till 

likabehandling/ickediskriminering är grundbulten i gemenskapssamarbetet. Behovet av en 

neutral skattelagstiftning hänger samman med teorier om oreglerade marknader som medel 

för att uppnå ekonomisk effektivitet, vilket är grundtanken med den gemensamma marknaden. 

Vad gäller frågan om rättfärdigande, stjälper tyvärr domstolens erkännande av behovet av en 

neutral lagstiftning på det gemenskapsrättsliga planet mer än vad det hjälper. Utan ett sådant 

erkännande skulle skattereglerna inte ens ses som fördragsstridiga.  

 

8.4.4 EG-domstolens rättspraxis och principen om rättssäkerhet 

Medlemsstaternas beskattning är en ingripande åtgärd för den enskilde, varför det är av stor 

vikt att den nationella beskattningen sker i enlighet med principen om rättssäkerhet. Kravet på 

rättsäkerhet är ett måste i en modern rättsstat och således finns legalitetsprincipen även 

stadgad i art. 5.1 EG. Även om fördraget lämnar ett stort tolkningsutrymme för domstolen, är 

den bunden att sträva efter rättssäkerhet i rättstillämpningen. Rättssäkerhet innebär bland 

annat att tydlighet i rättstillämpningen ska eftersträvas för att förutsebarhet ska uppnås. Art. 

5.1 EG stadgar endast att domstolen måste handla inom sin befogenhet och efter de mål som 

gemenskapen ställer upp, men domstolen har själv påpekat att rättssäkerhet i form av 

förutsägbarhet är viktigt när det gäller beskattning.
303

 Min åsikt är att domstolens praxis, så 

som den ser ut idag, inte kan anses vara varken klar eller förutsebar. Behandlingen av 

rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang och hur territorialitetsprincipen har 

använts utgör exempel på hur EG-domstolens rättspraxis kan skapa förvirring i stället för 

klarhet. Visserligen är EG-rätten en dynamisk rättsordning och många problem som uppstår 

under resans gång kan kanske inte lösas genom ett enda domslut. Detta utesluter dock inte att 

tydlighet eftersträvas allt eftersom domstolens praxis växer fram. För att aktörerna på den inre 

marknaden ska kunna tillvarata sina gemenskapsrättsliga rättigheter på bästa sätt, måste det 

vara möjligt att kunna avgöra om taxeringsbeslut grundade på nationell skattelagstiftning är 
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förenliga med EG-rätten. En oklar beskattning till följd av gränsöverskridande aktiviteter kan 

även avskräcka aktörerna ifrån att utnyttja sin rätt till fri rörlighet. Att aktörerna på den 

gemensamma marknaden ska behöva gissa sig till innebörden av domstolens domar, går 

således inte hand i hand med domstolens skyldighet att värna om rättssäkerheten. Vad gäller 

medlemsstaternas lagstiftningsarbete ska nya lagar självklart i första hand överensstämma 

med EG-rätten. Om lagstiftningen senare visar sig strida mot fördraget kan det bli både 

kostsamt och tidskrävande att ändra den i efterhand, vilket är samhällsekonomiskt ineffektivt. 

Därför är möjligheten till rättfärdigande något som medlemsstaterna bör ha rätt att överväga 

vid lagstiftningsarbetet.  

 

8.4.5 Alternativa grunder för rättfärdigande 

8.4.5.1 Administrativa överväganden 

Administrativa överväganden är något som domstolen inte har ansett utgöra tvingande hänsyn 

till allmänintresset.
304

 Vid fall där ett rättfärdigande med hänsyn till en effektiv skattekontroll 

har övervägts, och där de ifrågasatta reglerna inte har ansetts vara proportionella på grund av 

de möjligheter till informationsutbyte som direktiv 77/799/EEG stadgar, har domstolen inte 

tagit hänsyn till invändningar om att direktivet inte är tillräckligt effektivt. Även detta stärker 

domstolens ställningstagande i frågan huruvida hänsyn bör tas till administrativa svårigheter. 

Frågan är om det finns anledning till att mjuka upp denna strikta linje. I de nationella 

skattesystemen finns ett stort behov av att eftersträva enkelhet i administrationen av 

beskattningen. Behovet finns dels i ett strikt samhällsekonomiskt perspektiv, men även för att 

hindra undandragande av skatt. Ett komplicerat system kan motverka villigheten hos den 

skattskyldige att fullgöra sin skatteskyldighet. Om det komplicerade systemet dessutom gör 

det svårare att upptäcka skatteundandragande, är behovet ännu större. Administrativa 

överväganden kan därför ses som ett trängande allmänintresse. Risken med ett sådant 

rättfärdigande är dock att definitionen av ”administrativa svårigheter” blir för bred, eller för 

otydlig, varför många förtydliganden skulle behöva göras av domstolen. Medlemsstaterna bör 

enligt min åsikt i stället uppmuntras till att försöka överkomma de administrativa svårigheter 

som gränsöverskridande aktiviteter förorsakar, vilket inte torde vara en omöjlighet. 

Integrerade administrationssystem är också en förutsättning för en väl fungerande inre 

marknad.  
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8.4.5.2 Omfördelning av inkomst 

I många nationella beskattningssystem används skatterna som ett medel för att omfördela 

inkomster. Denna omfördelning fyller en viktig funktion i välfärdssamhällen och bör därför 

ses som ett nationellt allmänintresse. Skatteregler med omfördelningskaraktär kan dock 

innebära en sämre behandling för gränsöverskridande situationer. Framförallt gäller detta 

regler som rör avdragsrätt. Som exempel kan nämnas det svenska grundavdraget som är 

utformat efter omfördelningspolitiska aspekter
305

 och som behandlades i målet Wallentin.
306

 

Vid tidpunkten för avgörandet i målet hade arbetstagare som beskattades i enlighet med lag 

om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, inte rätt att välja att beskattas i enlighet 

inkomstskattelagen. För den tyske arbetstagaren Wallentin innebar det att rätten till 

grundavdrag enligt inkomstskattelagen föll bort, vilket var av betydande nackdel för honom. 

Dock var inte själva grundavdraget under prövning, utan rätten till nationell behandling. 

Själva syftet med omfördelningsreglerna som gäller för skattesubjekt med hemvist inom 

staten, finns det inom EG-rätten ingen anledning till att beröra. Att domstolen skulle 

genomföra en prövning av rättfärdigande med hänvisning till enbart behovet av omfördelning, 

anser jag dessutom är direkt olämpligt. Omfördelningen av resurser inom en medlemsstat sker 

som ett led i en politisk ideologi och är inte en fråga för EG-domstolen.  

 

8.4.6 Framtida utveckling av EG-domstolens rättspraxis 

Många av de komponenter som är nödvändiga i ett nationellt beskattningssystem erkänns, 

som ovan visats, av EG-domstolen som tvingande hänsyn till allmänintresset. De nationella 

allmänintressen som inte erkänns av domstolen kan sammankopplas med godtagbara 

förklaringar varför ett sådant erkännande inte är lämpligt eller nödvändigt. När det gäller de 

samhällsekonomiska övervägandena i en medlemsstats skattelagstiftning, finns stora områden 

för domstolen att utveckla sin rättspraxis på, men som ovan har vistats skulle en sådan 

utveckling även innebära en rad problem. På grund av att ekonomiska överväganden 

genomsyrar de flesta nationella skatteregler och är av oerhört stor betydelse för 

medlemsstaterna, tror jag ändå att domstolen även i framtiden i vissa fall kommer vara beredd 

att acceptera fördragsstridiga skatteregler med ekonomiskt syfte, men då endast i det tysta. 

Min samlade bedömning är därför att utvecklingen av domstolens rättspraxis med största 
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sannolikhet kommer att äga rum på de områden som i dagsläget utgör tvingande hänsyn till 

allmänintresset.  

 

Vad gäller behovet av att förhindra skatteflykt och behovet av en god skattekontroll, torde 

kravet på proportionalitet göra dessa rättfärdigandegrunder svårtillämpade i framtiden. Regler 

med syfte att hindra skatteflykt och upprätthålla en effektiv skattekontroll kan av sin natur ses 

som ingripande och långtgående. En utveckling av domstolens rättspraxis är således mest 

trolig vad gäller rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang samt domstolens 

användning av territorialitetsprincipen. Det starka värdet i form av konsekventa 

beskattningssystem som kan samexistera utan att juridisk internationell dubbelbeskattning 

uppkommer är viktigt för att tillgodose nationella intressen, men det är även ett måste för en 

väl fungerande marknad. En utveckling på detta område är även nödvändig för att klargöra en 

rad oklarheter som dagens rättspraxis inte har förmått att besvara. 
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9 Sammanfattande slutsatser 

Många av de komponenter som är nödvändiga i ett nationellt beskattningssystem erkänns av 

EG-domstolen som tvingande hänsyn till allmänintresset, även om de bakomliggande värdena 

inte kommer till uttryck på exakt samma vis i EG-rätten som i den nationella rätten. De 

nationella allmänintressen som inte erkänns av domstolen kan sammankopplas med 

godtagbara förklaringar till varför ett sådant erkännande inte är lämpligt eller nödvändigt. 

Domstolen förefaller på så vis hålla en jämvikt mellan gemenskapens bästa och de enskilda 

medlemsstaternas bästa.  

 

EG-domstolens erkännande av dessa allmänintressen sker dock inte helt utan förbehåll. 

Medlemsstaternas yrkande på rättfärdigande avslås mer som regel än undantag. Det tydligaste 

exemplet är behovet av ett konsekvent beskattningssystem. Sedan rättfärdigandegrunden 

introducerades i mitten av nittiotalet har tillämpningsområdet till och med förminskats genom 

åren. En viss uppmjukning har dock skett genom att domstolen tillämpade 

rättfärdigandegrunden på ett nytt sätt i den känsliga frågan om gränsöverskridande 

förlustutjämning inom koncerner. Territorialitetsprincipen, som inom EG-rätten är nära 

sammanlänkad med rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang, har endast 

kunnat rättfärdiga fördragsstridiga skatteregler en gång. De för ett nationellt 

beskattningssystem viktiga komponenterna proportionalitet, effektiv skattekontroll och hinder 

för skatteflykt anses även av EG-domstolen utgöra trängande allmänintressen. EG-domstolen 

tillmäter dock proportionalitetsprincipen större betydelse än vad många av medlemsstaterna 

gör. Behovet av proportionalitet har nämligen hittills förhindrat att yrkandet på behovet av en 

effektiv skattekontroll och yrkandet på behovet av att hindra skatteflykt från att rättfärdiga 

fördragsstridiga skatteregler.  

 

På det stora hela är det, i motsats vad som först verkar vara fallet, en väldigt strikt tillämpning 

av möjligheten till rättfärdigande som EG-domstolens rättspraxis återspeglar. Någon jämvikt 

mellan gemenskapens och medlemsstaternas intressen kan således inte anses föreligga. Som 

huvudregel är det gemenskapens bästa som väger över. Detta är egentligen föga förvånande, 

eftersom ett inslag i domstolens arbetsmetod är att välja den lösning som bäst gynnar 

gemenskapen. Rule of reason-doktrinen har som utgångspunkt oddsen emot sig, eftersom den 

utgör ett undantag från grundplåten i det EG-rättsliga samarbetet.  
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Nationalekonomiska överväganden av olika slag är det huvudsakliga intresset vid 

utformningen av ett nationellt beskattningssystem. Även om ett lands ekonomi kan framstå 

som det mest trängande allämintresset, kan inte domstolen som utgångspunkt ta hänsyn till 

ekonomiska överväganden. Sådana överväganden vid domstolens juridiska bedömningar 

skulle innebära en rad problem. Här finns således en stor skillnad mellan medlemsstaternas 

och EG-domstolens syn på vad som utgör ett trängande allmänintresse. Domstolen har dock 

inte varit helt konsekvent i sitt ställningstagande. Domstolens rättspraxis visar att ekonomiska 

överväganden i vissa fall har accepterats i det tysta. Rule of reason-doktrinen är således inte 

ett område där allt är antingen svart eller vitt. Stora gråskalor med kompromisser mellan 

gemenskapens och medlemsstaternas ekonomiska intressen finns att hitta.  

 

Slutligen kan det konstateras att EG-domstolens rättspraxis i dagsläget inte kan anses vara 

förutsägbar, varför den brister i rättssäkerhet. Oförutsägbarhet i rättstillämpningen utgör en 

samhällsekonomisk förlust, men kan även få hämmande effekter på den fria rörligheten. En 

förbättring av domstolens rättspraxis i detta avseende är således ett måste. 
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