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Sammanfattning 

 

Medlemsstaterna i den europeiska gemenskapen har fortfarande kvar sin behörighet inom 

området för direkt beskattning. Emellertid begränsas denna behörighet genom 

fördragsbestämmelserna om fri rörlighet och EG-domstolens dynamiska tolkning av dessa. 

För att en medlemsstat ska kunna fortsätta att tillämpa en inskränkande skatteregel måste 

bestämmelsen rättfärdigas genom ett tvingande hänsyn i allmänintresset. 

 

Uppsatsen syftar till att klargöra det gällande rättsläget avseende dels territorialitetsprincipen 

som rättfärdigandegrund inom EG-skatterätten, dels det av EG-domstolen använda uttrycket 

säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten som rättfärdigandegrund. Uppsatsen 

syftar till att klargöra huruvida det rättsliga innehållet i de två termerna är detsamma.  

 

Uppsatsen utgörs av en redogörelse samt analys av EG-domstolens praxis vilket resulterar i 

slutsatsen att det rättsliga innehållet i territorialitetsprincipen innefattas i innebörden av 

rättfärdigandegrunden säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten men att det 

senare inte utesluter andra sätt, än i enlighet med territorialitetsprincipen, på vilka 

fördelningen av beskattningsrätten kan ske. Eftersom att dessa rättfärdigandegrunder tjänar 

samma syfte samt att begreppet fördelningen av beskattningsrätten har en starkare ställning 

som rättfärdigandegrund än territorialitetsprincipen, kommer sannolikt territorialitetsprincipen 

att fasas ut och ersättas av säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten. 
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Abstract 

 

Within the area of direct taxation, the eligibility is still concentrated to the member states of 

the European Community. The competence is however limited through the EC treaty articles 

on free movement and through the dynamic interpretation if the articles of the treaty by the 

European Court of Justice. If a legislation that has been found to restrict the free movement 

within the internal market is to continue to be applied, it has to be justified by the rule of 

reason doctrine.  

 

This thesis aims to elucidate what constitutes established law concerning the two 

justifications the principle of territoriality and the preservation of a balanced allocation of tax 

jurisdiction in EC tax law. The principle object is to establish whether the two justifications 

have the same legal content. 

 

The thesis consists of a detailed statement and analysis of case law of the European Court of 

Justice concerning the two concepts and results in the conclusion that the legal content of the 

principle of territoriality is contained in the legal content of the preservation of a balanced 

allocation of tax jurisdiction. The latter does not however exclude other manners, than in 

accordance with the principle of territoriality, by which the allocation of the power to tax may 

be determined. Considering that these justifications mainly serve the same purpose it is likely 

that the principle of territoriality will cease to exist as ground of justification and be replaced 

by the concept of preservation of a balanced allocation of the power to tax. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Inom den europeiska gemenskapen har medlemsstaterna givit upp delar av sin suveränitet till 

gemenskapen. Inom området för den direkta beskattningen finns behörigheten däremot 

fortfarande hos medlemsstaterna. För att harmoniseringsåtgärder skall antas krävs enhälligt 

fattade beslut.1 Emellertid har EG-domstolen vid upprepade tillfällen påpekat att även om 

frågor om direkta skatter omfattas av medlemsstaternas behörighet, är de skyldiga att iaktta 

gemenskapsrätten när de utövar sin behörighet.2  

 

Således kan medlemsstaters nationella skatteregler utgöra hinder för den fria rörligheten 

enligt fördragsbestämmelserna och därmed vara förbjudna, trots att medlemsstaterna har kvar 

sin behörighet inom området för den direkta beskattningen. För att rättfärdiga nationella 

skatteregler som kan anses hindra den fria rörligheten kan medlemsstaterna åberopa ett 

tvingande hänsyn i allmänintresset.3 

 

Den skatterättsliga territorialitetsprincipen nämns inte explicit i någon fördragstext utan 

inträdet av territorialitetsprincipen inom EG-skatträtten kom genom praxis där den åberopades 

som en rättfärdigandegrund i målet Futura år 1997.4 Sedan dess har det diskuterats huruvida 

territorialitetsprincipen faktiskt utgör en rättfärdigandegrund samt vad dess innebörd är inom 

EG-skatterätten.  

 

På senare år har behovet av att säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten 

som rättfärdigandegrund åberopats och diskuterats i allt större utsträckning.5 EG-domstolens 

                                                
1 Artikel 94 EG. 
2 Se exempelvis mål C-35/98, Verkooijen, REG 2000, s. I-4071, p. 32, mål C-334/02, Kommissionen mot 

Frankrike, REG 2004, s. I-2229, mål C-315/02, Lenz, REG 2004, s. I-7063, p. 19, mål C-319/02, Manninen, 
REG 2004, s. I-7477, p. 19. 

3 Se mer om detta i avsnitt 2.2.1 nedan. 
4 Mål C-250/95 Futura Participations SA och Singer mot Administration des contributions., ECR 1997 p. I-

02471. 
5 Bland annat i mål C-446/03 Marks & Spencer, REG 2005 s. I-10837, se kapitel 4 nedan. 
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dom i målet N mot Inspecteur tyder på att dessa rättfärdigandegrunders innebörd är 

densamma.6 Utifrån EG-domstolens praxis måste innebörden av territorialitetsprincipen och 

fördelningen av beskattningsrätten i EG-skatterätten anses som oklar. Det råder således en 

ovisshet avseende i vilken utsträckning medlemsstaterna med framgång kan åberopa den 

skatterättsliga territorialitetsprincipen och säkerställandet av fördelningen av 

beskattningsrätten som rättfärdigandegrund(er) för att kunna fortsätta tillämpa nationella 

skatteregler som kan hindra den fria rörligheten. Eftersom det är upp till medlemsstaterna 

själva att motivera sina nationella regler är det av betydelse att veta om dessa grunder utgör en 

och samma rättfärdigandegrund eller olika rättfärdigandegrunder tillämpliga i olika 

situationer. 

 

1.2 Problemformulering 

I vilken mån är det rättsliga innehållet i territorialitetsprincipen och i fördelningen av 

beskattningsrätten detsamma i ett EG-skatterättsligt sammanhang?  

För att besvara uppsatsens huvudsakliga problemställning krävs svar på följande frågor. Vad 

innebär territorialitetsprincipen i ett EG-rättsligt sammanhang? Vad innebär det av EG- 

domstolen använda uttrycket säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten? I vilken 

utsträckning utgör säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten och 

territorialitetsprincipen självständiga rättfärdigandegrunder? 

 

1.3 Syfte 

Denna uppsats syftar till att redogöra för samt analysera den praxis som har inverkan på 

rättfärdigandegrunden säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten. Eftersom denna 

rättfärdigandegrund har klara beröringspunkter med rättfärdigandegrunden 

territorialitetsprincipen syftar uppsatsen även till att redogöra för samt analysera praxis 

avseende territorialitetsprincipens tillämpning inom området för den direkta beskattningen.  

                                                
6 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, REG 2006 s. I-07409. 
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Genom att analysera denna praxis avser jag klargöra dels säkerställandet av fördelningen av 

beskattingsrättens ställning som rättfärdigandegrund, dels territorialitetsprincipens position 

som rättfärdigandegrund. Jag ämnar fastställa huruvida dessa begrepp är olika termer för 

huvudsakligen samma berättigandegrund. Således består uppsatsens primära syfte i att 

fastställa det rättsliga innehållet i dessa rättfärdigandegrunder. Uppsatsen riktas till jurister 

med viss kännedom om EG-skatterätten. 

 

1.4 Avgränsning 

Inom ramen för denna uppsats avser jag behandla praxis avseende direkt beskattning och tar 

således inte någon hänsyn till indirekt beskattning. 

 

Den skatterättsliga territorialitetsprincipen och begreppet fördelningen av beskattningsrätten 

har delvis sitt ursprung i den internationella skatterätten.7 Jag avser dock inte fastställa dess 

innebörd och tillämpning i den internationella skatterätten utan jag avser fokusera på 

territorialitetsprincipen såsom den identifieras av EG-domstolen i ett EG-skatterättsligt 

sammanhang. Likaså begreppet fördelningen av beskattningsrätten såsom det har aktualiserats 

inom EG-skatterätten syftar på den ordning som gäller inom internationell rätt och särskilt 

inom skatteavtalsrätten. Jag avser inte redogöra för eller fastställa hur denna ordning ser ut 

utanför området EG-skatterätt utan ämnar fokusera på begreppets innebörd i ett EG-

skatterättsligt sammanhang. 

 

Termen fördelningen av beskattningsrätten aktualiseras även där EG-domstolens prövning 

avser skatteavtalsregler och dess förenlighet med fördragsbestämmelserna om fri rörlighet. I 

denna framställning behandlar jag inte den praxis som avser skatteavtalsbestämmelsers 

förenlighet med den fria rörligheten. 

                                                
7 Territorialitetsprincipen aktualiseras inom den internationella skatterätten genom att många stater baserar sitt 

skatteanspråk på territorialitet, se Dahlberg, M., Internationell beskattning- en lärobok, Studentlitteratur, 2005, 
s. 24 och Lodin, S-O, Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., Inkomstskatt- en lärobok i skatterätt, 
Studentlitteratur, 2007, s. 521. Se även mål C-446/03 Marks & Spencer p. 39. 
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Det sista steget i EG-domstolens prövning huruvida en bestämmelse som kan hindra den fria 

rörligheten kan rättfärdigas är proportionalitetsbedömningen. Jag avser dock inte behandla 

proportionalitetsprincipen. 

 

1.5 Metod och material 

I uppsatsen används en traditionell rättsdogmatisk metod för att fastställa det rättsliga 

innehållet i rättfärdigandegrunderna. I ett EG-rättsligt sammanhang innebär det att hierarkin 

mellan rättskällorna som aktualiseras lyder som följer:8  

 primärrätt (de grundläggande fördragen)  

 allmänna rättsprinciper 

 EG-domstolens rättspraxis 

 generaladvokaternas förslag till avgöranden 

 doktrin 

  

EG-domstolens rättspraxis utgör en bindande rättskälla.9 EG-domstolens roll utmärker sig 

genom dess dynamiska och långtgående tolkning av de relativt odetaljerade 

fördragsbestämmelserna.10 EG-domstolens ändamålsenliga tolkningslära gör att domstolen 

även har en rättsskapande roll.11 I likhet med angloamerikansk common law - tradition utgörs 

således den gällande EG-rätten till stor del av rättspraxis.12 

 

EG-domstolen utgör dels en övervakare av att rätten respekteras av institutioner och organ, 

dels ett komplement till lagstiftaren genom att domstolens praxis fyller ut luckor i 

rättstillämpningen.13 EG-domstolen har kritiserats för att, i sin roll i integrationsprocessen, 

                                                
8 Hettne, J. & Otken Eriksson, I. (red) , EU-rättslig metod, Norstedts Juridik, 2005, s. 24. 
9 Ibid. 
10 Hettne, J. & Otken Eriksson, I. (red), EU-rättslig metod, s. 26. 
11 Hettne, J. & Otken Eriksson, I. (red), EU-rättslig metod, s. 30. 
12 Ibid. 
13 Hettne, J. & Otken Eriksson, I. (red) , EU-rättslig metod, s. 37. 
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beakta politiska aspekter.14 Emellertid har det även framförts att det inte går att avgöra vissa 

mål utan viss mån av judiciell aktivism.15 Jag är av uppfattningen att detta ställs på sin spets 

avseende just rättfärdigandegrunder inom EG-skatterätten, där staterna har kvar sin 

behörighet på den direkta beskattningens område samtidigt som tolkningen av 

fördragsbestämmelserna ger möjlighet till stora begränsningar av staternas behörighet. 

Domstolen balanserar mellan staternas suveränitet på den direkta beskattningens område och 

syftet att skapa fri rörlighet på den inre marknaden.  

 

Rättfärdigandegrunderna återfinns inte EG-fördraget, utan utvecklades genom praxis av så 

kallade tvingande hänsyn i allmänintresset.16 Medlemsstaterna åberopar 

rättfärdigandgrunderna till stöd för tillämpningen av nationella skatteregler som kan anses 

hindra den fria rörligheten. Uppsatsen utgörs således av analys av EG-domstolens praxis för 

att fastställa det gällande rättsläget.  

 

Urvalet av rättspraxis har betydelse för de slutsatser som dras genom analysen av praxis.  Ett 

uttömmande urval av rättspraxis har givetvis en positiv effekt på slutsatsernas tillförlitlighet. 

Vid urval av rättspraxis tar jag vägledning av kommissionens lista över prejudicerande mål på 

den direkta beskattningens område.17 Urvalet sker med fokus på de mål där fördelningen av 

beskattningsrätten eller territorialitetsprincipen godtas eller tillmäts vikt som 

rättfärdigandegrund. Vidare baseras urvalet även på de mål som ger upplysning om 

begreppens respektive innebörd samt där fördelningen av beskattningsrätten eller 

territorialitetsprincipen hanteras på ett nytt sätt jämfört med i tidigare praxis. 

 

                                                
14 Hettne, J. & Otken Eriksson, I. (red) , EU-rättslig metod, s. 37, med vidare hänvisning. 
15 Hettne, J. & Otken Eriksson, I. (red) , EU-rättslig metod, s. 38, med vidare hänvisning. 
16 Den s.k. ”rule of reason”- doktrinen. Se avsnitt 2.2.1 nedan. 
17 ECJ (and CFI) cases in the field of (or of particular interest for) direct taxation (capital duty inclusive), 

uppdaterad den 3 april 2009. 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/case_law/index_en.htm 
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Generaladvokatens förslag till avgörande är inte bindande för EG-domstolen.18 Emellertid är 

det min åsikt att generaladvokaten ofta tillhandahåller en grundläggande redogörelse för 

domstolens tidigare praxis i frågan samt en mer utförlig argumentation än domstolen. Jag 

använder mig av generaladvokatens förslag till avgörande i första hand när domstolen gör 

direkta hänvisningar till sådana yttranden. I andra hand använder jag mig av dessa yttranden 

när jag finner domstolens resonemang otillräckligt medan generaladvokatens argumentation 

ger mer vägledning.  

 

Det finns mycket juridisk litteratur som kommenterar målet Marks & Spencer. Företrädesvis 

rör kommentarerna domens innebörd för rätten till gränsöverskridande förlustutjämning. 

Doktrinen som beaktas i uppsatsen är i första hand på engelska och franska och i andra hand 

på svenska. Den doktrin som slutligen lyfts fram i uppsatsen är slutsatser som är resultatet av 

logisk och grundlig argumentation.  

 

1.6 Terminologi 

Jag avser inte att i denna uppsats utförligt diskutera de två olika tillvägagångssätt för att 

konstatera att en nationell åtgärd strider mot den fria rörligheten, som domstolen kan sägas ha 

etablerat.19 Emellertid finns det anledning att diskutera dessa två principiella skillnader när 

praxis avseende territorialitetsprincipens innebörd avhandlas. Jag har avseende domstolens 

två olika infallsvinklar valt att använda termerna diskrimineringsresonemang samt 

hinderresonemang. Ett diskrimineringsresonemang innebär att domstolen jämför den aktuella 

värdstatssituationen med en intern situation i den medlemsstat vars reglering är föremål för 

prövning, för att konstatera huruvida personen i den aktuella värdstatssituationen 

diskrimineras, direkt eller indirekt, jämfört med en person som är medborgare i 

                                                
18 Hettne, J. & Otken Eriksson, I. (red) , EU-rättslig metod, s. 69. 
19 Hilling använder termerna nationality-based approach och free movement-based approach, Hilling, M., Free 

Movement and Tax Treaties in the Internal Market, 2005, s. 68-70 och 75. Professor F. Vanistendael, använder 
non-discrimination doctrine och non-restriction doctrine, Vanistendael, F., The compatibility of the basic 
economic freedoms with the sovereign national tax systems of the Member States, EC Tax Review 2003, s. 
136.  
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medlemsstaten i fråga. Ett hinderresonemang tar sikte på hemstatssituationen och huruvida 

reglerna som är föremål för prövning kan anses hindra eller avskräcka en person från att 

utnyttja sin rätt till fri rörlighet.20 

 

EG-domstolens språkbruk regleras i domstolens rättegångsregler.21 Rättegångsspråket skiljer 

sig från fall till fall men är vid ett mål om förhandsavgörande alltid det språk som brukas vid 

den nationella domstolen som hänskjutit frågan till EG-domstolen. Detta är att skilja från 

domstolens interna arbetsspråk som är franska.22 EG-domstolens domar finns översatta till 

EU:s  samtliga 23 officiella språk.  I den praxis som behandlas i uppsatsen förekommer olika 

termer eller ordval med avseende på fördelningen av beskattningsrätten. Allocation of the 

power to impose taxes23 eller the system of the allocation of the power to tax between Member 

States24 är formuleringar som förekommer i de engelska versionerna av målen. I de franska 

versionerna är begreppen la répartition du pouvoir d’imposition25 eller compromettrait 

sensiblement une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres26 

vanliga. Det är min uppfattning att det i de engelska och franska versionerna av målen inte 

verkar finnas ett exakt enhetligt uttryck för fördelningen av beskattningsrätten, men de termer 

som förekommer har enligt min uppfattning samma betydelse. I de svenska versionerna av 

rättsfallen förekommer endast ett uttryck; fördelningen av beskattningsrätten. Däremot 

varierar ordvalet med avseende på syftet att bevara fördelningen av beskattningsrätten; 

säkerställa, upprätthålla samt bevara den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten 

förekommer. Fortsättningsvis kommer jag att använda mig av formuleringen säkerställa en 

                                                
20 Se exempelvis avsnitt 3.1 nedan. 
21 Art 29-31 Rättegångsregler för europeiska gemenskapernas domstol av den 19 juni 1991, (EGT L 176 

4.7.1991 s. 7, rättelse EGT 383 29.12.1992) med ändringar fram till ändring av den 13 januari 2009 EUT L 24 
28.1.2009 s. 8. 

22www.eu-upplysningen.se/Institutioner-och-beslutsprocesser/EUs-institutioner/Allmant-om-EUs-
institutioner/Officiella-sprak/ 2009-03-20 19:56 

23 Se exempelvis mål C-446/03 Marks & Spencer p. 43.  
24 Se exempelvis mål C-231-05 Oy AA, REG 2007 s. I-06373, p. 56. 
25 Se exempelvis mål C-446/03 Marks & Spencer p. 45, mål C-231-05 Oy AA, p. 56 och mål C-414/06 Lidl 

Belgium, REG 2008 s. I-03601, p. 30. 
26 Mål C-231-05 Oy AA, p. 55. 
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väl avvägd fördelning av beskattningsrätten.27 Det är min uppfattning att faktumet att ordvalet 

varierar i större grad bland de franska och engelska versionerna inte orsakar några problem så 

länge det finns en medvetenhet om att olika uttryck förekommer. Jag uppfattar detta som ett 

exempel på att engelskan och franskan är språk med större mångfald och fler synonymer än 

det svenska språket. 

 

Även i den internationella doktrinen förekommer olika uttryck för fördelningen av 

beskattningsrätten. Terra & Wattel använder formuleringen compartmentalization of the tax 

base28 men som jag förstår det används detta snarare i betydelsen av källstatsprincipen29, 

vilken författarna även kallar territorialitetsprincipen, som grund för skatteanspråk än i 

betydelsen av begreppet som rättfärdigandegrund. Talon talar om domstolens villighet att ta 

hänsyn till avgränsningen av beskattningsbefogenheter som ett resultat av 

territorialitetsprincipen.30 De nyss nämnda begreppen utgör en exemplifiering av de franska 

och engelska begrepp som förekommer i den internationella doktrinen.  

 

1. 7 Disposition 

Eftersom territorialitetsprincipen som EG-rättsligt begrepp uppkom före begreppet 

fördelningen av beskattningsrätten är det mest pedagogiskt att redogöra för 

territorialitetsprincipen först och därefter redogöra för begreppet fördelningen av 

beskattningsrätten.  Avslutningsvis görs en jämförelse mellan de två begreppen och deras 

innebörd. Varje kapitel börjar med en inledande kommentar om vad som läggs fram i kapitlet. 

Kapitel 2 syftar till att sätta begreppen territorialitetsprincipen samt fördelningen av 

beskattningsrätten i ett sammanhang och utgörs av en beskrivning av hur begreppen 

                                                
27 Detta gäller inte vid referat av rättsfall med direkt hänvisning till domstolens egna ordval enligt den svenska 
språkversionen. 
28 Terra, Ben J.M. & Wattel, Peter J., European Tax Law, 5th Edition, Wolters Kluwer, 2008, s. 724. 
29 Källstatsprincipen innebär att begränsat skattskyldiga enbart beskattas för den inkomst som är hänförlig till 
statens territorium. 
30 Egen fri översättning. På franska ”…[la] volonté de prendre en considération la délimitation des compétences 

fiscales résultant du principe de territorialité…”. Talon, J-F., La Justification des entraves fiscales, revue des 
Affaires Européennes, 2007, s. 41-56, s. 48. 



 

14 

 

 

 

 

aktualiseras inom EG-skatterätten. Kapitel 3 behandlar praxis som har betydelse för 

rättfärdigandegrunden territorialitetsprincipen. Kapitel 4 behandlar praxis som har betydelse 

för rättfärdigandegrunden säkerställandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten, 

varefter kapitel 5 utgörs av en jämförelse mellan rättfärdigandegrunderna. Kapitel 3 och 4 

avslutas med en sammanfattande kommentar avseende respektive kapitel. Avslutningsvis 

utgörs kapitel 6 av sammanfattande slutsatser.  

 



 

15 

 

 

 

 

2 Rättfärdigandegrunder i ett skatterättsligt sammanhang 

Detta kapitel syftar till att sätta begreppen fördelningen av beskattningsrätten och 

territorialitetsprincipen i ett sammanhang. Först beskrivs den ram inom vilken staternas 

beskattningsrätt regleras, varefter rättfärdigandegrundernas roll inom EG-skatterätten 

presenteras. 

 

2.1 Internationell skatterätt vs EG-skatterätt 

EG-skatterätten som rättsområde är relativt nytt.31 Eftersom kompetensen inom den direkta 

beskattningens område fortfarande finns hos medlemsstaterna, är den ursprungliga ordningen 

vad avser behörighet att beskatta samt bestämmande av skatteanspråk att hänföra till området 

internationell skatterätt, som i sin tur grundas i allmän internationell rätt. Inom den 

internationella skatterätten sker ofta fördelningen av beskattningsrätten genom en 

kombination av hemstatsprincipen32 och källstatsprincipen.33  

 

Internationell skatterätt har funktionen att särskilja en skattejurisdiktion från en annan 

skattejurisdiktion och på så sätt urskilja skattebas hänförlig till respektive stat.34 Nationell 

lagstiftning med avseende på personer som inte har hemvist i staten i fråga samt med 

avseende på inkomst som inte härrör från statens territorium kan kallas intern internationell 

skatterätt (eller unilateral internationell skatterätt).35 De skatteavtal som staten har ingått med 

andra stater är hänförliga till vad som kan kallas skatteavtalsrätt (eller bilateral internationell 

skatterätt).36 Båda dessa områden syftar till territoriell uppdelning av skattebas, oftast med 

                                                
31 Hettne, J. & Otken Eriksson, I. (red), EU-rättslig metod, s. 43. 
32 Hemstatsprincipen innebär obegränsat skattskyldiga beskattas för sin världsomspännande vinst. 
33 Dahlberg. M., Internationell beskattning - en lärobok, Studentlitteratur, 2005, s. 24. 
34 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 715. 
35 Ibid. 
36 Dahlberg, M., Internationell Beskattning – en lärobok, 2005, s. 17. 
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grund i källstatsprincipen, samt till att undvika dubbelbeskattning.37 Detta kan anses vara 

fundamentalt oförenligt med en inre marknad; en enda jurisdiktion.38  

 

En grundläggande norm inom internationell skatterätt är distinktionen mellan beskattning av 

personer som har hemvist i landet, obegränsat skattskyldiga, och personer som inte har 

hemvist i landet, begränsat skattskyldiga.39 Beskattning på grund av hemvist tar sikte på 

skattesubjektet och dess totala förmåga att betala skatt, medan källbeskattning tar sikte på var 

inkomsten genererades.40 OECD:s modellavtal,41 som används i stor utsträckning av 

medlemsstaterna, har utgångspunkten att personer som har hemvist och personer som inte har 

hemvist inte är i samma skattemässiga situation.42 Det har således påpekats att regelmässig 

internationell skatterätt enbart förbjuder direkt diskriminering på grund av nationalitet och 

tillåter diskriminering på grund av hemvist.43 EG-skatterätten däremot ser olikabehandling av 

personer som inte har hemvist jämfört med personer som har hemvist som indirekt 

diskriminering, eftersom personer som inte har hemvist oftast är personer av annan 

nationalitet.44 Enligt EG-rätten är dessutom olika skattemässig behandling av inkomst 

hänförlig till en gränsöverskridande situation och inkomst hänförlig till statens eget 

territorium att anse som förbjuden.45 Slutligen är åtgärder som, oavsett om de är 

diskriminerande eller ej, hindrar gränsöverskridande aktivitet också förbjudna om de inte kan 

rättfärdigas.46 

 

                                                
37 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 715 och Dahlberg, M., Internationell Beskattning – en lärobok, 2005, s. 

21. 
38 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 715. 
39 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 716. 
40 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 716 och Dahlberg, M., Internationell Beskattning – en lärobok, 2005, s. 

21. 
41 Artikel 24, Model Tax Covention on Income and on Capital, Organisation for Economic Co-operation and 

Development. 
42 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 717. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid.  
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Det kan ifrågasättas varför en stat överhuvudtaget beskattar inkomst som härrör från en annan 

stat.47 Genom att tillämpa en världsomspännande beskattning av personer som har hemvist i 

staten utsätts de för dubbelbeskattning vid en gränsöverskridande aktivitet, varefter detta kan 

undvikas genom att tillåta avräkning.48 

 

Det kan emellertid hävdas att dessa personer avskräcks från att tjäna utländsk inkomst 

eftersom de tillfälligt utsätts för dubbelbeskattning och åtminstone beläggs med de 

administrativa krångligheter det innebär att undvika denna dubbelbeskattning.49 Det har 

påpekats att detta kan verka begränsande för den fria rörligheten och kan kräva rättfärdigande, 

eftersom samma administrativa börda inte drabbar de som inte utnyttjar sin rätt till fri 

rörlighet.50 

 

Det är detta som utgör balansakten för EG-domstolen; behörigheten på den direkta 

beskattningens område finns fortfarande kvar hos medlemsstaterna men vid utövandet av 

denna behörighet måste medlemsstaterna ändå ta hänsyn till fördragsbestämmelserna om fri 

rörlighet.51 Om domstolen skulle gå på linjen om fri rörlighet fullt ut skulle skatteavtalsrätten 

sättas ur spel och det skulle finnas en risk för att länderna inte följer EG-domstolens 

rättspraxis.  Att fullt ut erkänna den internationella skatterättens avtalslösningar skulle i sin 

tur betyda att bestämmelserna om fri rörlighet saknar betydelse inom skatteavtalsrätten.  

 

Det är mot denna bakgrund förståeligt att medlemsstaterna, som är tvungna att utsträcka 

skatteförmåner till medborgare inom gemenskapen på grund av direkt tillämplig 

gemenskapsrätt istället för på grund av bilaterala skatteavtal, argumenterar att en sådan 

tolkning av gemenskapsrätten är oförenlig med den ordning som gäller inom den 

                                                
47 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 720. 
48 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 720. 
49 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 720. Se även mål C-118/96 Jessica Safir, ECR 1998 p. I-01897. 
50 Ibid. 
51 Se bland annat mål C-279/93 Schumacker, REG 1995 s. I-00225, p. 21. 
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internationella rätten. Med andra ord att det skulle äventyra den omsorgsfulla avvägningen 

som åstadkommits genom bilaterala skatteavtal.52 

 

2.2 Fördelningen av beskattningsrätten och territorialitetsprincipen i ett EG-

rättsligt sammanhang 

2.2.1 Tvingande hänsyn i allmänintresset 

När EG-domstolen finner att en nationell skatteregel strider mot bestämmelserna om fri 

rörlighet kan medlemsstaterna försöka få till stånd ett undantag genom att rättfärdiga vissa 

begränsningar av de grundläggande friheterna, för att den nationella regeln skall få fortsätta 

att tillämpas. Detta kan bli möjligt genom att antingen åberopa de uttryckliga 

undantagsbestämmelserna enligt EG-fördraget eller hävda att regeln ger uttryck för ett s.k. 

tvingande hänsyn i allmänintresset. Det senare kallas för ”rule-of-reason”- doktrinen och 

utvecklades ursprungligen inom ramen för den fria rörligheten för varor i de berömda målen 

Dassonville och Cassis de Dijon.53  

 

Inom området för direkt beskattning är hittills den enda möjligheten för att ett undantag skall 

bli aktuellt att domstolen finner att den nationella regeln kan rättfärdigas utifrån tvingande 

hänsyn i allmänintresset.54 Detta beror på att undantagen enligt EG-fördraget tolkas restriktivt 

samt avser särskilda situationer där nationell skattelagstiftning osannolikt kan bli aktuell.55 

Vid prövningen av om en nationell regel kan anses rättfärdigad av tvingande hänsyn i 

                                                
52 Van Thiel, S., Justifications in Community Law for Income Tax Restrictions on Free Movement: Acte Clair 

Rules That Can Be Readily Applied by National Courts – Part 2, European Taxation 2008, s. 339. 
53 Mål 8/74 Dassonville ECR 1974 p. 837, mål 120/78 Cassis de Dijon ECR 1979 p. 649.  
54 Domstolen har mig veterligen aldrig tillämpat något av de uttryckliga undantagen i EG-fördraget när den 

nationella bestämmelsen i fråga är en skatteregel. 
55 Se exempelvis artikel 46 EG där rättfärdigandegrunderna för inskränkningar för etableringsfriheten samt 

friheten att tillhandahålla tjänster utgörs av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Se även Dahlberg, 
M., Internationell beskattning - en lärobok, 2007, Studentlitteratur, sid. 235-236. 
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allmänintresset gjorde EG-domstolen i målet Gebhard56 ett generellt uttalande som 

sammanfattade tidigare praxis:  

 

”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”57 

 

De två sista kriterierna är ett utryck för proportionalitetsprincipen. 

Proportionalitetsbedömningen är det sista ledet i prövningen av om en nationell bestämmelse 

kan rättfärdigas eller ej. 

 

2.2.2 Rättfärdigandegrunder inom EG-skatterätten  

Eftersom det är upp till medlemsstaterna att argumentera för att en nationell regel skall anses 

berättigad, har domstolen prövat ett antal olika grunder för att rättfärdiga inskränkande 

nationella skatteregler. De grunder som har godtagits av domstolen inom området för direkt 

beskattning är förhindrandet av skatteflykt,58 upprätthållandet av skattesystemets inre 

sammanhang,59 säkerställandet av en effektiv skattekontroll,60 skyddet för den skatterättsliga 

territorialitetsprincipen samt säkerställandet av en välavvägd fördelning av 

beskattningsrätten.61 

  

                                                
56 Mål C-55/94 Gebhard, REG 1995 s. I-04165. 
57 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37 
58 Se exempelvis mål C-264/96 ICI, REG 1998 s. I-04695, mål C-236/00 X och Y, REG 2002 s. I-10829 och mål 

446/03 Marks & Spencer.  
59 Se exempelvis mål C-204/90 Bachmann, REG 1992 s. I-00249 och parallellmålet C-300/90 Kommissionen 

mot Belgien REG 1992 s. I-00305. 
60 Se exempelvis mål C-250/95 Futura och mål C-136/00 Danner, REG 2002 s. I-08147. 
61 Mål 446/03 Marks & Spencer. 
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Säkerställandet av en effektiv skattekontroll har i princip erkänts av domstolen i målet Cassis 

de Dijon62 men har aldrig tillämpats när grunden åberopats i en situation där den 

gränsöverskridande aktiviteten skett mellan medlemsstater.63 Detta beror på att domstolen 

ofta hänvisar till direktivet64 om informationsutbyte eller till att informationen kan fås av den 

skattskyldige själv.  

 

Skattesystemets inre sammanhang godkändes som rättfärdigandegrund i målet Bachmann65, 

men har sedan dess avvisats i många efterföljande fall66 och har ansetts enbart vara tillämplig 

när det handlar om pensionssystem och försäkringssystem.67 Emellertid återupplivades denna 

rättfärdigandegrund i målen Krankenheim Ruhesitz och Papillon som meddelades år 2008.68 

 

Domstolen har konsekvent avvisat att en minskning av skatteintäkter skulle kunna rättfärdiga 

en inskränkande nationell skatteregel.69 Detta anses vara ett enbart ekonomiskt intresse och är 

således inte ett tvingande hänsyn i allmänintresset.70 Emellertid har det framförts att de 

rättfärdigandegrunder som domstolen har godtagit i realiteten innebär ett skydd för minskning 

av skatteintäkter. Det vill säga att de olika rättfärdigandegrunderna på den direkta 

beskattningens område egentligen syftar till att skydda staternas skattebaser och således är ett 

skydd för minskningen av skatteintäkter men klätt i andra ord. 71 

                                                
62 Mål 120/78 Cassis de Dijon, p.8. 
63 Exempelvis mål C-250/95 Futura och mål C-55/98 Vestergaard, ECR 1999 p. I-07641. I situationen där den 

gränsöverskridande aktiviteten skett mellan en medlemsstat och tredje land, se mål C-101/05 Skatteverket mot 
A, REG 2007 s. I-11531.  

64 Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga 
myndigheter på området direkt och indirekt beskattning (EGT L 336, s. 15; svensk specialutgåva, område 9, 
volym 1, s. 64), i dess lydelse enligt rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 (EGT L 76, s. 1; 
svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 57. 

65 Se mål C-204/90 Bachmann och parallellmålet C-300/90 Kommissionen mot Belgien.  
66 Se exempelvis mål C-251/98 Baars, REG 2000 s. I-02787, p.38-40. 
67 Barnard, C., 2007, The Substantive Law of the EU The Four Freedoms, Oxford, s. 495, med vidare 

hänvisning. 
68 Mål C-157/07 Krankenheim Ruhesitz (ännu ej infört i rättsfallssamlingen), p. 43 och mål C-418/07 Papillon 

(ännu ej infört i rättsfallssamlingen), p. 51. 
69 Exempelvis mål C-264/96, ICI, p.28. 
70 Se mål C-436/00 X och Y, p. 50 och mål C-35/98 Verkooijen, p.48. 
71 Se mer om detta i avsnitt 5.1 nedan. 
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3 Praxis med betydelse för territorialitetsprincipen inom EG-skatterätten 

I det följande presenteras och analyseras praxis med betydelse för territorialitetsprincipens 

innebörd och ställning som rättfärdigandegrund inom EG-skatterätten. Rättsfallen presenteras 

i kronologisk ordning. Kapitlet avslutas med en sammanfattande kommentar.  

 

3.1 Futura – territorialitetsprincipens inträde i EG-skatterätten 

Futura och Singer-målet72 (i det följande Futura) rörde bolaget Futura Participations SA som 

hade säte i Frankrike och en filial, Singer, etablerad i Luxemburg. Frågan i målet rörde 

bestämmandet av filialens beskattningsunderlag.73 Mellan Luxemburg och Frankrike fanns ett 

skatteavtal för undvikande av dubbelbeskattning som reglerade beskattningsrätten av fasta 

driftställen etablerade i den andra staten.74 Avtalet angav att vid beskattningen av inkomster 

för företag med fasta driftställen i båda staterna fick varje stat beskatta enbart de inkomster 

hänförliga till verksamhet i de fasta driftställen belägna inom respektive stats territorium.75 

Enligt luxemburgsk lag fanns möjlighet för personer som hade hemvist i landet att rulla 

förluster från tidigare verksamhetsår framåt och dra av dessa från nettoinkomsten kommande 

år.76 Denna möjlighet fanns även för personer som inte hade hemvist i landet under 

förutsättning att två villkor var uppfyllda. Villkoren bestod i krav på att det dels fanns ett 

ekonomiskt samband mellan förlusterna och den beskattningsbara inkomsten i Luxemburg, 

dels att företaget hade fört redovisning i enlighet med nationella bokföringsbestämmelser 

avseende förlusterna.77 Personer som inte hade hemvist i Luxemburg var inte skyldiga att 

hålla en separat redovisning avseende verksamheten i Luxemburg. Om det inte fanns någon 

sådan redovisning kunde man vid beräkningen av beskattningsunderlaget använda sig av 

                                                
72 Mål C-250/95 Futura. 
73 Mål C-250/95 Futura, p. 2. 
74 Mål C-250/95 Futura, p. 3. 
75 Mål C-250/95 Futura, p. 3. 
76 Mål C-250/95 Futura, p. 6. 
77 Mål C-250/95 Futura, p. 9. 
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proportionering av den totala inkomsten.78 Eftersom Singer (det fasta driftstället) inte hade 

hållit sådan redovisning som avsågs, använde man sig av en proportionering av Futura 

Participations SA:s totala inkomster för att fastställa beskattningsunderlaget för det aktuella 

året.79 Samma metod användes för beräknandet av avdraget för förluster eftersom redovisning 

avseende förlusterna inte fanns.80 

 

Vid beskattningen av filialen i Luxemburg, medgavs inte avdrag för förlusten.81 Anledningen 

angavs vara att en skattskyldig person som inte hade hemvist i Luxemburg endast fick föra 

fram förluster och göra avdrag för dessa om kraven på ekonomiskt samband, särskild 

redovisning och att beräkningen inte fick ske med användning av proportionering var 

uppfyllda.82 Futura Participations SA och Singer överklagade beslutet vid Conseil d’État och 

hävdade att vägran att beakta förlusterna ifråga begränsade den fria etableringsrätten 

garanterad genom artikel 43 EG.83 

 

Angående kravet på förekomst av ett ekonomiskt samband påpekade EG-domstolen att den 

nationella lagstiftningen angav att skattskyldiga personer som hade hemvist i Luxemburg i 

regel var skattskyldiga för alla sina inkomster, eftersom grunden för skattskyldighet inte var 

begränsad till verksamheter inom landet.84 Vidare påpekade domstolen att det fanns undantag 

då en del av eller i vissa fall hela inkomsten var hänförlig till verksamhet belägen utanför 

Luxemburgs territorium och således inte var föremål för beskattning i Luxemburg.85 I vilket 

fall inkluderades emellertid vinster och förluster hänförliga till verksamhet i Luxemburg i den 

beskattningsbara inkomsten för skattskyldiga personer som hade hemvist i Luxemburg.86  

 

                                                
78 Mål C-250/95 Futura, p. 8. 
79 Mål C-250/95 Futura, p. 10. 
80 Mål C-250/95 Futura, p. 10. 
81 Mål C-250/95 Futura, p. 11. 
82 Mål C-250/95 Futura, p. 11. 
83 Mål C-250/95 Futura, p.12. 
84 Mål C-250/95 Futura, p. 20. 
85 Mål C-250/95 Futura, p. 20. 
86 Mål C-250/95 Futura, p. 20. 
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EG-domstolen påpekade vidare att å andra sidan togs endast vinster och förluster hänförliga 

till verksamhet i Luxemburg upp för beskattning för skattskyldiga personer som inte hade 

hemvist i Luxemburg.87 Domstolen drog slutsatsen att ett sådant system är i enlighet med den 

skatterättsliga territorialitetsprincipen och kunde inte föranleda öppen eller dold 

diskriminering, som är förbjuden enligt fördraget.88 

 

Det är min slutsats att domstolen menade att ett skattesystem som använder hemvist som 

anknytningspunkt och beskattar personer olika beroende på om de är begränsat eller 

obegränsat skattskyldiga är i enlighet med territorialitetsprincipen. Ett sådant skattesystem är i 

överensstämmelse med den etablerade, vanligt förekommande, ordningen inom internationell 

skatterätt om man ser till OECD:s modellavtal89, varför det vore ologiskt att angripa det med 

bestämmelserna om fri rörlighet eftersom domstolen hittills har visat respekt för de 

skatteavtalsregler som är utformade i enlighet med OECD:s modellavtal.90 

 

Jag finner att faktumet att domstolen i Futura gjorde en jämförelse mellan personer med 

hemvist och personer utan hemvist fast med en filial i den aktuella medlemsstaten tyder på att 

domstolen finner att dessa personer är i samma situation. Om dessa kategorier av personer 

befinner sig i en jämförbar situation men behandlas olika föreligger diskriminering.91 Det bör 

observeras, med avseende på det första kravet, avseende en ekonomisk länk, att den 

luxemburgska lagstiftningen ställde samma krav på de två kategorierna av skattskyldiga.  Att 

domstolen istället, utan att vidareutveckla diskrimineringsresonemanget, fastställde att 

eftersom lagstiftningen var utformad i enlighet med territorialitetsprincipen kunde den inte 

anses diskriminerande eller fördragsstridig anser jag är anmärkningsvärt. Anledningen är dels 

                                                
87 Mål C-250/95 Futura, p. 21. 
88 Mål C-250/95 Futura, p. 22. 
89 Se exempelvis artikel 7, OECD:s modellavtal, Model Tax Convention on Income and on Capital, 2005, 

Organisation for Economic Co-operation and Development. 
90 Se mål C-336/96 Gilly REG 1998 s. I-02793, p. 31 samt efterföljande praxis. Se även Hilling, M., 

Skatteavtalen i EG-domstolens praxis: Skatteavtalens inverkan vid prövning av interna skattereglers 
förenlighet med den fria rörligheten, Svensk Skattetidning 2008, s. 623. 

91 Se exempelvis mål C-279/93 Schumacker, p. 30.  
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att domstolen inte gav någon egentlig förklaring till varför territorialitetsprincipen är av sådan 

vikt, dels att det tycks vara en närmast självklar slutsats från domstolen sida.  

 

Det andra kravet innebar att skattskyldiga utan säte i landet, vid begäran om att få föra fram 

förluster och göra avdrag, skulle ha i Luxemburg upprättad bokföring som uppfyller 

nationella bokföringsbestämmelser avseende verksamheten i Luxemburg för de år förlusterna 

var hänförliga till. Domstolen fann att kravet innebar en dubbel börda för de bolag som inte 

har sitt säte i Luxemburg eftersom de, förutom denna redovisning, är underkastade 

hemviststatens krav på redovisning.92 Dessutom innebar de luxemburgska kraven att 

redovisningen tillhandahölls vid platsen för det fasta driftstället i Luxemburg och inte vid 

platsen för bolagets säte.93 Uppställandet av ett sådant krav är således i princip förbjudet 

enligt artikel 43 EG.94 Luxemburg hävdade att kravet på tillförlitlig redovisning var ett 

beviskrav som var berättigat för att säkerställa en effektiv skattekontroll.95 Eftersom 

säkerställandet av en effektiv skattekontroll utgör ett tvingande hänsyn i allmänintresset och 

någon harmonisering av regler beträffande fastställandet av beskattningsunderlaget vid direkt 

beskattning ännu inte finns, konstaterade domstolen att de nationella åtgärderna tjänade sitt 

syfte.96 Emellertid fann domstolen att kravet på att hålla särskild redovisning inte var 

proportionerligt, med hänvisning till möjligheterna för de luxemburgska skattemyndigheterna 

att ställa krav på bevisföringen av den skattskyldiga personen.97 Vad gäller det andra kravet 

uppställt genom de nationella reglerna, det vill säga kravet på särskild redovisning, förde 

domstolen ett hinderresonemang och konstaterade att ett hinder förelåg som i och för sig 

kunde rättfärdigas med det av medlemsstaten åberopade syftet att uppnå en effektiv 

skattekontroll men att åtgärden inte var proportionerlig.98 

 

                                                
92 Mål C-250/95 Futura, p. 25. 
93 Mål C-250/95 Futura, p. 25. 
94 Mål C-250/95 Futura, p. 26. 
95 Mål C-250/95 Futura, p. 28. 
96 Mål C-250/95 Futura, p. 32-35. 
97 Mål C-250/95 Futura, p. 40 och p. 43. 
98 Mål C-250/95 Futura, p. 23-26 och p. 31-42. 



 

25 

 

 

 

 

Det är oklart huruvida territorialitetsprincipen användes som rättfärdigandegrund eller inte i 

målet Futura.99  Domstolen konstaterade relativt rättframt att ett skattesystem utformat i 

enlighet med territorialitetsprincipen inte kan anses utgöra diskriminering eller vidare hinder 

för den fria rörligheten.100 Detta har givit upphov till att målet Futura och 

territorialitetsprincipen har jämförts med en Keck101-liknande kategorisering av regler som 

undgår tillämpligheten av fördragsförbuden.102 I målet Keck fann domstolen att vissa icke-

diskriminerande försäljningsformer inte kan anses vara hindrande för den fria handeln mellan 

medlemsstaterna. Det har också framförts att Futura-målet upprepar principen om 

skattesystemets inre sammanhang, om än i förändrad form, och bekräftar att konsekvent 

matchning av inkomster som ökar beskattningsunderlaget och förluster som minskar 

detsamma, inom samma skattemässiga territorium, är godtagbart.103 

 

Jämförelsen med Keck-målet är enligt min uppfattning befogad. Domstolen uttalade inte att 

territorialitetsprincipen rättfärdigade eller motiverade den nationella regleringen. I stället sade 

EGD att på grund av att bestämmelsen var utformad i enlighet med territorialitetsprincipen 

kunde den inte anses vara fördragsstridig. Det är min uppfattning att domstolen redan innan 

den tog sig an frågan om de nationella bestämmelserna innebar en diskriminering alternativt 

ett hinder, gjorde bedömningen att territorialitetsprincipen ”undantog” kravet på ett 

ekonomiskt samband från tillämpligheten av bestämmelserna om fri rörlighet. Något jag 

finner tala för att domstolen i målet Futura gjorde en Keck-liknande kategorisering av regeln 

är att domstolen inte gjorde någon proportionalitetsbedömning avseende det första kravet, det 

vill säga kravet på ett ekonomiskt samband. Frågan om den nationella bestämmelsen gick 

utöver vad som var nödvändigt för att uppnå syftet med bestämmelsen togs inte ens upp av 

domstolen efter att den hade konstaterat att regeln var utformad i enlighet med 

territorialitetsprincipen och således inte kunde anses vara fördragsstridig. 

                                                
99 Mål C-250/95 Futura, p. 22 samt Ståhl, K. & Persson Österman, R., EG-skatterätt, Iustus Förlag, 2006, s. 156. 
100 Mål C-250/95 Futura, p. 22. 
101 Förenade målen C-267/91 och C-268/91 Keck och Mithouard REG 1993 s. I-6097, svensk specialutgåva s. I-

431, p. 16. Se Barnard, C., The Substantive Law of the EU The Four Freedoms, Oxford, 2007, s. 143-151. 
102 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 762.  
103 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 762.  
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I doktrinen har domstolens resonemang i Futura förklarats med att genom att den nationella 

regeln anses vara utformad i enlighet med en princip som är i bruk inom ett annat 

rättsområde, fungerar det som ett skydd mot att bestämmelsen kategoriseras som 

diskriminerande.104  Jag håller med om att den mest logiska förklaringen till varför domstolen 

inte prövade om kravet på förekomsten av en ekonomisk länk utgjorde en diskriminering, 

alternativt ett hinder, är att domstolen ansåg att territorialitetsprincipen är en etablerad och 

erkänd rättsprincip inom andra rättsordningar och som genom målet Futura blev en del av 

EG-skatterätten. Dock ger domstolens resonemang inte mycket vägledning till vad domstolen 

anser vara territorialitetsprincipens innebörd. Om domstolen skulle ha använt ett 

hinderresonemang avseende kravet på en ekonomisk länk, hade man kanske kommit till 

slutsatsen att kravet utgjorde ett hinder. Genom att inte pröva kravet fullt ut genom ett 

diskrimineringsresonemang eller ett hinderresonemang, fanns det utrymme att tillmäta 

territorialitetsprincipen vikt, oavsett om det var som ”undantagspraxis” som i Keck-fallet eller 

som en etablerad skatterättslig princip vilken ger grund för ett undantag från bestämmelserna 

om fri rörlighet. 

 

Efter målet Futura var territorialitetsprincipens innebörd samt dess ställning som 

rättfärdigandegrund fortfarande oklar eftersom domstolens resonemang inte gav mycket 

vägledning avseende territorialitetsprincipens roll inom EG-rätten. I ett antal senare mål, 

bland annat Bosal Holding och Marks & Spencer105 som behandlas nedan, aktualiserades 

territorialitetsprincipen återigen som rättfärdigandegrund.  

 

                                                
104 Hatzopoulos, V, Case C-250/95 Futura Participations SA & Singer v. Administration des Contributions, 

Judgment of 15 May 1997, [1997] ECR I-2471, Common Market Law Review 35, 1998, s. 501-502. 
105 Mål C-168/01 Bosal Holding BV mot Staatssecretaris van Financiën., REG 2003 s. I-09409 och mål C-

446/03 Marks & Spencer. 
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3.2 Bosal Holding – territorialitetsprincipen godtas inte 

Bosal Holding- målet106 rörde Bosal Holding, ett nederländskt bolag som nekades avdrag för 

kostnader för andelsinnehav i utländska dotterbolag. De nederländska reglerna stadgade rätt 

till avdrag för kostnader för andelsinnehav enbart i inhemska dotterbolag samt i utländska 

dotterbolag med fast driftställe i Nederländerna men inte för kostnader för andelsinnehav i 

utländska dotterbolag, om det inte framgick att det fanns ett ekonomiskt samband mellan 

kostnader och beskattningsbar inkomst i Nederländerna.107 Domstolen fann att de nationella 

reglerna utgjorde ett hinder för etableringsfriheten.108 I fallet åberopades 

territorialitetsprincipen som rättfärdigandegrund men detta avvisades av domstolen.109 

Domstolen påpekade att i målet Futura, till skillnad från situationen i Bosal Holding, 

tillämpades territorialitetsprincipen på beskattningen av en enskild skattskyldig som bedrev 

verksamhet både i en medlemsstat där den huvudsakliga verksamheten bedrevs och i 

ytterligare medlemsstater genom filialer. 110 Jag drar slutsatsen att domstolen menade att det i 

Futura handlade om ett fast driftställe som inte utgör en egen juridisk person, medan det i 

Bosal Holding handlade om ett moderbolag och ett dotterbolag som utgör två skattesubjekt. 

 

Domstolens påpekande har ansetts tyda på ett avfärdande av territorialitetsprincipen, eller 

åtminstone en drastisk minskning av dess betydelse.111 Å andra sidan har det framförts att 

territorialitetsprincipen i Bosal Holding behandlades som en rättfärdigandegrund.112 Eftersom 

att domstolen i domskälen avhandlade territorialitetsprincipen som en rättfärdigandegrund 

och diskuterade dess tillämplighet genom jämförelsen med situationen i målet Futura 

uppfattar jag det som att territorialitetsprincipen klart hanterades som en rättfärdigandegrund i 

Bosal Holding men att domstolen inte fann den tillämplig i det aktuella fallet. Anledningen 

                                                
106 Mål C-168/01 Bosal Holding.  
107 Mål C-168/01 Bosal Holding, p.13. 
108 Mål C-168/01 Bosal Holding, p. 27 
109 Mål C-168/01 Bosal Holding, p. 37. 
110 Mål C-168/01 Bosal Holding, p. 38.  
111 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 762. 
112 Ståhl, K. & Persson Österman, R., EG-skatterätt, s. 156. 
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till att territorialitetsprincipen inte var tillämplig är att det i Bosal Holding handlade om två 

olika skattesubjekt. 

 

Detta är också anledningen till att jag finner det vara av vikt att ta upp målet Bosal Holding i 

denna redogörelse av praxis. Skillnaden mellan Futura och Bosal Holding är att i Futura kan 

det diskuteras huruvida domstolen hanterade territorialitetsprincipen som en 

rättfärdigandegrund eller inte. Domstolen gick inte in på om bestämmelsen utgör ett hinder 

eller inte utan påpekade i ett tidigt skede att eftersom reglerna är i enlighet med 

territorialitetsprincipen kan de inte anses strida mot den fria rörligheten. I Bosal Holding 

hanterade domstolen territorialitetsprincipen som en rättfärdigandegrund i vanlig ordning, det 

vill säga efter att domstolen hade konstaterat att ett hinder förelåg, gick den vidare med 

bedömningen om det fanns tillräckliga skäl till att hindret skulle få förekomma.113  

 

3.3 Marks & Spencer – oklarhet kring territorialitetsprincipens tillämplighet 

Fallet Marks & Spencer gällde bolaget Marks & Spencer plc som blev nekat en skattelättnad i 

form av avdrag från dess beskattningsbara vinst i Storbritannien för förluster som uppkommit 

i dotterbolag som hade hemvist i Belgien, Tyskland och Frankrike.114 Enligt brittisk lag 

beskattades bolag för vinster som uppkom i bolag hemmahörande i Storbritannien eller som 

bedrev verksamhet där genom en filial eller ett fast driftställe.115 Bolag som hade hemvist i 

Storbritannien var skattskyldiga för sin världsomspännande vinst, medan bolag som saknade 

hemvist i landet enbart var skattskyldiga för vinster från filialer eller fasta driftställen 

hemmahörande i Storbritannien.116 I dubbelbeskattningsavtalen som Storbritannien hade 

ingått med bland annat Belgien, Tyskland och Frankrike stadgades att utländska dotterbolag 

till bolag hemmahörande i Storbritannien endast var skattskyldiga i Storbritannien för 

                                                
113 Mål C-168/01 Bosal Holding p. 29 ff. 
114 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 2. 
115 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 4. 
116 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 5. 



 

29 

 

 

 

 

verksamhet som bedrevs i Storbritannien genom ett fast driftställe.117 Skattelättnaden ifråga i 

målet avsåg möjligheter till förlustutjämning i form av koncernavdrag.118  

 

Dotterbolagen till bolaget Marks & Spencer bedrev verksamhet i de medlemsstater där de 

hade hemvist. Bolagen hade inte bedrivit någon verksamhet i Storbritannien och hade inga 

fasta driftställen där.119 Motiveringen till att bolagets yrkande om avdrag avslogs angavs vara 

att koncernavdrag endast kunde beviljas för förluster som uppkommit i Storbritannien.120  

 

Storbritannien och ett flertal andra intervenerande länder åberopade territorialitetsprincipen 

som tillämplig såväl inom den internationella rätten som i gemenskapsrätten.121 Staterna 

påpekade att enligt ”den normala behörighetsfördelningen på området” tillkommer 

beskattningsrätten med avseende på dotterbolag som har hemvist i en annan medlemsstat, de 

stater där dotterbolagen är hemmahörande, inte staten där moderbolaget har hemvist.122 

 

Domstolen upprepade sitt uttalande från målet Futura att en medlemsstat där moderbolaget 

har hemvist beskattar världsomspännande vinst för bolag som har hemvist i staten medan 

bolag som saknar hemvist enbart beskattas för vinst från verksamhet i staten handlar i 

enlighet med territorialitetsprincipen.123 Domstolen preciserade att agerandet var i enlighet 

med territorialitetsprincipen som gäller inom den internationella skatterätten och som erkänns 

av gemenskapsrätten.124 

 

Domstolen påpekade dock därefter att faktumet att en medlemsstat inte beskattar vinsterna i 

utländska dotterbolag till moderbolag som har hemvist i medlemsstaten i fråga, inte i sig 

motiverar att koncernavdrag enbart får göras för förluster som uppkommit i bolag som har 

                                                
117 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 6. 
118 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 12. 
119 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 23. 
120 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 24. 
121 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 36. 
122 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 36. 
123 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 39. 
124 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 39. 
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hemvist i denna medlemsstat.125 Det är detta uttalande som utgör skillnaden i domstolens 

resonemang mellan målet Futura och målet Marks & Spencer. I Futura var det just 

argumentet om lagstiftningens enlighet med territorialitetsprincipen som vann gehör.126 Ett 

skattesystem som det i fallet Futura ansågs vara i enlighet med territorialitetsprincipen och 

kunde således inte anses strida mot bestämmelserna om fri rörlighet. Skattesystemet i 

Storbritannien var enligt min uppfattning utformat på samma sätt. Bolag som hade hemvist i 

landet beskattades för sin globala vinst som obegränsat skattskyldiga, medan bolag utan 

hemvist i landet beskattades för de vinster som uppkom i Storbritannien, som begränsat 

skattskyldiga. Detta gör det svårt att väga samman de båda domskälen avseende 

territorialitetsprincipens ställning som rättfärdigandegrund. Domen i Futura kan anses vara av 

stor vikt eftersom det var det första målet där EG-domstolen godtog territorialitetsprincipen 

som någon slags rättfärdigandegrund och tillmätte principen vikt. Emellertid kan målet Marks 

& Spencer tillmätas vikt av anledningen att det utgör senare praxis (2005) jämfört med målet 

Futura (1997). Det är inte otroligt att domstolen i viss mån outsagt ändrat sin fasta rättspraxis 

avseende territorialitetsprincipens tillämplighet genom målet Marks & Spencer. 

  

Domstolen avhandlade därefter tre åberopade rättfärdigandgrunder. Den första var att 

säkerställa en välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan stater genom att vinster och 

förluster behandlas symmetriskt inom ramen för ett och samma skattesystem.127 Den andra 

var risken för att förluster beaktas två gånger.128 Den tredje var risken för 

skatteundandragande.129 Domstolen kom till slutsatsen att med hänsyn till samtliga dessa tre 

rättfärdigandegrunder var den inskränkande bestämmelsen ägnad att uppnå ett legitimt syfte 

som kan motiveras med tvingande hänsyn i allmänintresset.130 

 

                                                
125 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 40. 
126 Se mål C-250/95 Futura, p. 20. 
127 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 43. 
128 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 47. 
129 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 49. 
130 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p.51. 
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Angående hur domstolen hanterar territorialitetsprincipen i domskälen, har jag konstaterat att 

i Futura diskuterades den i ett tidigt skede och det framgår inte klart att domstolen 

behandlade den som en rättfärdigandegrund. I Bosal Holding anser jag i likhet med Ståhl att 

domstolen klart hanterar principen som en rättfärdigandegrund.131 I Marks & Spencer framgår 

det inte av domstolens argumentationsordning att man hanterade territorialitetsprincipen som 

en rättfärdigandgrund. Territorialitetsprincipen behandlas i Marks & Spencer, i likhet med i 

Futura, i ett tidigt skede i argumentationen, innan domstolen gick in på de övriga 

rättfärdigandegrunderna. Det har framhävts att domstolens resonemang i Marks & Spencer 

tyder på att territorialitetsprincipen utgör en rättfärdigandegrund snarare än någon 

undantagspraxis liknande målet Keck som nämndes tidigare.132 Emellertid har det även 

framhållits att domstolen i och med målet Marks & Spencer utsträckte territorialitetsprincipen 

som undantagspraxis.133 Eftersom domstolen behandlar territorialitetsprincipen i ett tidigt 

skede kan jag hålla med om att den tycks ha en särställning jämfört med de övriga 

rättfärdigandegrunderna som tas upp i målet. Jag kan dock inte se hur målet Marks & Spencer 

skulle kunna innebära en utsträckning av territorialitetsprincipen som undantagspraxis, 

eftersom domstolen uttryckligen påpekade att faktumet att en medlemsstat inte beskattar 

vinsterna i utländska dotterbolag till moderbolag som har hemvist i medlemsstaten i fråga, 

inte i sig motiverar att koncernavdrag enbart får göras för förluster som uppkommit i bolag 

som har hemvist i denna medlemsstat.134 

 

Avseende territorialitetsprincipens vikt som rättfärdigandegrund finns det således olika sätt att 

se på domskälen. Ett synsätt är att EG-domstolen i Marks & Spencer gjorde en strängare 

bedömning av territorialitetsprincipens tillämplighet än i Futura, vilket skulle innebära att 

                                                
131 Ståhl, K. & Persson Österman, R., EG-skatterätt, s. 156, se avsnitt 3.2 ovan. 
132 Se Terra & Wattel, European Tax Law, s. 763 samt avsnitt 3.1 ovan. 
133 Talon, J-F., La Justification des entraves fiscales, Revue des Affaires Européennes, 2007, s. 54. Talon är av 

uppfattningen att territorialitetsprincipen utgör en slags undantagspraxis från tillämpligheten av 
bestämmelserna om fri rörlighet. Han lägger fram möjligheterna till rättfärdigande som bestående av 
antingen tillämpning av territorialitetsprincipen eller genom tvingande hänsyn i allmänintresset. 

134 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 40. 
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territorialitetsprincipen i och med Marks & Spencer gavs mindre vikt.135 Ett annat synsätt är 

att territorialitetsprincipen togs med i den helhetsbedömning som domstolen gjorde av 

rättfärdigandegrunderna.136 Detta sätt att gemensamt beakta de motiveringar som åberopats i 

målet var vid tidpunkten nytt jämfört med domstolens sedvanliga tillvägagångssätt vid 

bedömningen av rättfärdigandegrunder.137 Jag är benägen att tro att domstolen tog in 

territorialitetsprincipen i sin helhetsbedömning av rättfärdigandegrunderna. Anledningen är 

att jag ser klara likheter mellan den första åberopade rättfärdigandegrunden, det vill säga 

säkerställandet av en välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan stater genom att 

vinster och förluster behandlas symmetriskt inom ramen för ett och samma skattesystem, och 

territorialitetsprincipen.  

 

För att förstå skillnaden i utfall mellan Futura och Marks & Spencer bör det observeras att det 

i Futura gällde källstatens skyldighet att beakta förluster som uppkommit i ett bolag med ett 

fast driftställe i Luxemburg, förutsatt att förlusterna hade ett ekonomiskt samband med det 

fasta driftstället, det vill säga det var en värdstatssituation. I Marks & Spencer gällde det 

hemviststatens skyldighet att beakta förluster som uppkommit utomlands, det vill säga det var 

en hemstatssituation. Detta skulle kunna innebära att EG-domstolen ställer högre krav på 

hemviststaten än på källstaten att motverka negativa skatteeffekter som kan uppkomma vid 

gränsöverskridande verksamhetsdrift, åtminstone vad gäller regler om förlustutjämning.138 

Jag finner det svårt att dra någon klar slutsats från denna skillnad i omständigheter vad gäller 

tillämpligheten av territorialitetsprincipen.  

 

Målet Futura gällde en värdstat som krävde ett ekonomiskt samband mellan vinster och 

förluster för att ge avdrag för förlusterna.  Många fall där territorialitetsprincipen inte fått 

gehör har rört hemviststater som funnits tvungna att ta hänsyn till förluster från 

                                                
135 Ståhl, K. & Persson Österman, R., EG-skatterätt, s. 157 och Lang, M., The Marks & Spencer Case – The 

Open Issues Following the ECJ’s Final Word, European Taxation, 2006, s. 54-67, s. 59-60. 
136 Mål C-446/03 Marks & Spencer p. 51 
137 Se även Ståhl, K. & Persson Österman, R., EG-skatterätt, s. 160. 
138 Ståhl, K. & Persson Österman, R., EG-skatterätt, s. 157. 
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gränsöverskridande aktiviteter.139 Det har därför framförts att territorialitetsprincipen som 

rättfärdigandegrund endast kan åberopas av värdstater.140 

 

En annan skillnad i omständigheter mellan Futura och Marks & Spencer är att det i det 

förstnämnda fallet handlade om avdrag för förluster gentemot vinster hos ett och samma 

skattesubjekt, jämfört med två olika skattesubjekt i Marks & Spencer. I Verkooijen141 

uttryckte domstolen att för tillämpning av berättigandegrunden att säkerställa kongruensen i 

skattesystemet krävs att det föreligger ett direkt samband, avseende en och samma 

skattskyldig, mellan beviljandet av en skattemässig fördel och kompensationen av denna 

fördel genom beskattning. Jag är av uppfattningen att detta är en relevant och logisk 

förklaring till skillnaden i domstolens bedömning av de två målen, med tanke på att det vore 

till fördel för transparensen att kräva liknande omständigheter för tillämpning av liknande 

rättfärdigandegrunder. Emellertid ser jag ingen anledning till varför domstolen, om 

omständigheten att det inte rörde sig om ett och samma skattesubjekt i målet Marks & 

Spencer hade avgörande betydelse, helt enkelt inte påpekade detta som den gjorde i målet 

Verkooijen.142  

 

3.4 N mot Inspecteur – domstolen feltolkar OECD:s modellavtal 

Målet N mot Inspecteur rörde nederländsk lagstiftning avseende exitskatt.143 Den fysiska 

personen N flyttade sitt hemvist från Nederländerna till Storbritannien.144 N var vid 

utflyttningen ensam ägare till aktierna i tre nederländska bolag vars verkliga ledning, efter N:s 

flytt, bedrevs från nederländska Antillerna.145 Bestämmelserna i fråga i målet stadgade 

                                                
139 Se exempelvis mål C-168/01 Bosal Holding, mål C-385/00 F.W.L de Groot mot Staatssecretaris van 

Financiën REG 2002 s. I-11819. 
140 Wimpissinger, C., Cross border transfer of losses, the ECJ does not agree with Advocate General Sharpston, 

EC Tax Review 2008, s. 180. 
141 Mål C-35/98 Verkooijen,, p. 51 och p.57. 
142 Mål C-35/98 Verkooijen p.57. 
143 Mål 470/04 N mot Inspecteur, REG 2006 s. I-07409, p. 16. 
144 Mål 470/04 N mot Inspecteur p 11. 
145 Ibid. 
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beskattning av orealiserade vinster när en person bosatt i Nederländerna med ett betydande 

innehav av aktier flyttar sitt hemvist till en annan medlemsstat.146 Mot att det ställdes 

ekonomisk säkerhet kunde uppskov ges med betalningen av denna skatt. Bestämmelsen 

angående ställande av säkerhet som krav för uppskov ändrades dock efter domen i mål C-9/02 

de Lasteyrie Saillant där domstolen fann att kravet utgjorde en inskränkning av rätten till fri 

rörlighet.147 

 

Den nationella domstolen hade fastställt att bakgrunden till den nationella bestämmelsen tyder 

på att den syftar till att säkerställa en uppdelning i enlighet med territorialitetsprincipen 

mellan medlemsstaterna av rätten att beskatta värdeökningar på bolagsandelar.148 Vid 

rättfärdigandeprövningen erinrade domstolen om att säkerställandet av fördelningen av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna är ett legitimt syfte som erkänts av domstolen och 

hänvisade till Marks & Spencer.149 Domstolen påminde om att eftersom några 

harmoniseringsåtgärder inte har vidtagits på området för direkt beskattning har 

medlemsstaterna fortfarande behörighet att bestämma enligt vilka kriterier som deras 

beskattningsrätt skall fördelas mellan dem.150 Domstolen påpekade vidare att enligt artikel 

13.5 i OECD:s modellavtal beskattas avyttring av tillgångar i den avtalsslutande stat där 

överlåtaren är bosatt.151 Med direkt hänvisning till generaladvokatens förslag till avgörande 

påpekade domstolen att de aktuella nationella bestämmelserna emellertid föreskrev att 

värdeökningar som registrerats i Nederländerna skulle beskattas där.152 Skattebeloppet 

fastställdes när den skattskyldige i fråga flyttade ut ur landet och uppskov med betalningen 

beviljades till dess att andelarna faktiskt avyttrades.153 Detta var enligt domstolen ett uttryck 

för territorialitetsprincipen i samband med en tidsrelaterad komponent, nämligen vistelsen i 

                                                
146 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, p. 4-6. 
147 Mål C-470/04 N mot Inspecteur p.14. 
148 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, p. 41. 
149 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, p. 42. 
150 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, p. 44, med hänvisning till bland annat mål C-336/96 Gilly. 
151 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, p. 46. 
152 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, p. 46. 
153 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, p. 46. 
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landet under den period då den skattepliktiga vinsten uppkom.154 Vid 

proportionalitetsbedömningen angav domstolen att även om den deklaration för beräkning av 

inkomstskatten som krävdes vid tidpunkten för utflyttningen utgjorde en formalitet som gör 

det mindre attraktivt för en person att utöva sina grundläggande friheter, kunde den inte anses 

vara oproportionerlig i förhållande till det legitima syftet att dela upp beskattningsrätten, 

särskilt då uppdelningen syftade till att avskaffa dubbelbeskattning mellan stater.155 Däremot 

fann domstolen att kravet på ställd säkerhet för att få beviljat uppskov med betalning av 

skatten gick utöver vad som var absolut nödvändigt för att säkerställa effektiviteten i ett 

skattesystem baserat på territorialitetsprincipen.156 

 

Jag uppfattar domstolens hänvisning till OECD:s modellavtal som en anvisning till den 

ordning som råder inom den internationella skatterätten och som uppenbarligen respekteras av 

domstolen, eftersom domstolen angav att det inte är orimligt att medlemsstaterna låter sig 

inspireras av internationell praxis och särskilt OECD:s modellavtal.157 Enligt Dahlberg gjorde 

domstolen dock en feltolkning av artikel 13.5 OECD:s modellavtal.158  Artikeln stadgar att 

vinster från avyttring av tillgångar beskattas i den stat där överlåtaren är bosatt.159 Enligt 

domstolen var detta ett uttryck för territorialitetsprincipen varför den nederländska 

regleringen kunde rättfärdigas.160 Dahlberg framhåller att i det aktuella fallet hade dock N 

bosatt sig i Storbritannien och således gav inte artikel 13 i OECD:s modellavtal stöd för 

beskattning i Nederländerna. Dahlberg menar att oavsett denna misstolkning av artikeln, är 

domstolens uppfattning om att artikeln ger uttryck för territorialitetsprincipen inkorrekt. Han 

framför att faktumet att OECD:s modellavtal är just ett modellavtal gör att det inte är 

användbart för att fastställa en stats beskattningsrätt. Beskattningsrätten fastställs genom 

                                                
154 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, p. 46. 
155 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, p. 49. 
156 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, p. 51. Domstolen hänvisade till rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 

december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt 
beskattning, vissa punktskatter och skatter på försäkringspremier. 

157 Mål C-470/04 N mot Inspecteur , p. 45 (med hänvisning till mål C-336/96 Gilly). 
158 Dahlberg, M., Internationell beskattning- en lärobok, 2007, s. 249. 
159 Model Tax Convention on Income and on Capital, condensed version July 2008, OECD Commitee on Fiscal 

Affairs. 
160 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, p. 46. 
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intern rätt, vari staterna kan använda sig av territorialitetsprincipen. Dahlberg menar att det 

sätt på vilket territorialitetsprincipen används av domstolen i målet N mot Inspecteur, enbart 

är ett uttryck för skyddet av medlemsstaternas skattebaser samt skyddet mot förluster av 

skatteintäkter.161 Jag ansluter mig till uppfattningen att domstolen verkar ha missbedömt 

artikel 13.5 i OECD:s modellavtal. Detta skulle enligt min uppfattning kunna vara 

förklaringen till att målet N i doktrinen inte kommenteras som ett bekräftande eller 

upplysande mål avseende territorialitetsprincipen som rättfärdigandegrund, trots att domstolen 

finner att den nederländska bestämmelsen är rättfärdigad med grund i territorialitetsprincipen 

sammankopplad med fördelningen av beskattningsrätten mellan staterna.162 

 

3.5 Sammanfattande kommentarer  

Avseende territorialitetsprincipens innebörd i EG-skatterätten kan endast ett par slutsatser 

dras. I målet Futura konstaterade EG-domstolen att ett skattesystem utformat i enlighet med 

territorialitetsprincipen inte kunde anses föranleda dold eller öppen diskriminering. I 

skattesystemet ifråga beskattades personer med hemvist i landet, obegränsat skattskyldiga, för 

sin världsomspännande vinst medan personer som inte hade hemvist, begränsat skattskyldiga, 

enbart beskattades för vinster och förluster hänförliga till landet. I målet Marks & Spencer 

däremot uttalade domstolen att faktumet att en medlemsstat inte beskattar vinsterna i 

utländska dotterbolag till moderbolag som har hemvist i medlemsstaten i fråga, inte i sig 

motiverar att koncernavdrag enbart får göras för förluster som uppkommit i bolag som har 

hemvist i denna medlemsstat.  

 

Skillnaden i domstolens resonemang i målen kan komma av skillnader i omständigheterna. I 

Futura handlade det om en värdstatssituation samt vinster och förluster inom ett och samma 

skattesubjekt. Marks & Spencer rörde en hemstatssituation samt två olika skattesubjekt. I 

                                                
161 Dahlberg, M., Internationell beskattning- en lärobok, 2007, s. 249. 
162 Se exempelvis Terra & Wattel, European Tax Law, s. 763-764. 
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Bosal Holding avfärdades tillämpligheten av territorialitetsprincipen på grund av att det även 

där rörde två olika skattesubjekt. 

 

Angående territorialitetsprincipens ställning som rättfärdigandegrund är jag av uppfattningen 

att målen Futura och Marks & Spencer ger upphov till olika synsätt. Målet Futura kan tolkas 

som att territorialitetsprincipen genom en slags undantagspraxis kan undanta regler från att 

anses vara hindrande för den fria rörligheten. Även i fallet Marks & Spencer behandlar 

domstolen territorialitetsprincipen i ett tidigt skede av rättfärdigandeprövningen. Av 

domstolens resonemang i Marks & Spencer kan territorialitetsprincipen som 

rättfärdigandegrund antingen anses avfärdad eller anses utgöra en del i helhetsbedömningen 

av rättfärdigandegrunderna på grund av territorialitetsprincipens klara beröringspunkter med 

fördelningen av beskattningsrätten. I Bosal Holding hanteras territorialitetsprincipen som en 

möjlig rättfärdigandegrund, inte som någon slags undantagspraxis, även om domstolens 

slutsats var att den nationella regleringen ej var motiverad med stöd av 

territorialitetsprincipen. Faktumet att domstolen fann att de nationella reglerna i målet Marks 

& Spencer kunde rättfärdigas med hänsyn till samtliga tre åberopade rättfärdigandegrunder 

samt att det kan diskuteras huruvida territorialitetsprincipen togs med i denna 

helhetsbedömning eller ej, talar för att territorialitetsprincipen inte utgör en självständig 

rättfärdigandegrund.  

 

Det är svårt att dra några klara slutsatser av målet N mot Inspecteur förutom att domstolen 

tycks vara av uppfattningen att de två begreppen territorialitetsprincipen och fördelningen av 

beskattningsrätten utgör samma rättfärdigandegrund då deras innebörd är densamma. I 

doktrinen har det påpekats att EG-domstolen i fallet N mot Inspecteur i princip likställde 

territorialitetsprincipen med principen om säkerställandet av fördelningen av 

beskattningsrätten mellan medlemsstater.163  

 

                                                
163 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, p. 41 och p.42. Se Terra & Wattel, European Tax Law, s. 763. 
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Det är av intresse att nämna att generaladvokaten i sitt förslag till avgörande i Marks & 

Spencer164 diskuterade tillämpligheten av territorialitetsprincipen men avfärdade den i det 

aktuella målet. Det har påpekats att generaladvokaten kastade visst ljus över 

territorialitetsprincipens möjliga innebörd.165 Generaladvokat Maduro påpekade att den 

skattemässiga territorialitetsprincipen förhindrar att det uppkommer skattemässiga 

behörighetskonflikter mellan medlemsstaterna, men att medlemsstaterna dock inte får utnyttja 

denna princip för att undgå sina skyldigheter enligt gemenskapsrätten.166 Det bör påpekas att 

generaladvokatens förslag till avgörande, i avsaknad av domstolens direkta hänvisning därtill, 

inte är bindande.167 Emellertid finner jag att Maduros påpekande kan vara till hjälp för att 

förstå territorialitetsprincipens plats inom EG-skatterätten. Jag är av uppfattningen att Maduro 

ser principen som erkänd av EGD som rättfärdigandegrund och inte som undantagspraxis som 

tidigare påpekats.168  

                                                
164 Förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro föredraget den 7 april 2005, Mål C-446/03 Marks & 

Spencer, REG 2005 s. I-10837. 
165 Dahlberg, M., Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-446/03 Marks & Spencer, Skattenytt, 2005, 

s. 472-479. 
166 Förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro föredraget den 7 april 2005, Mål C-446/03 Marks & 

Spencer, p.62. 
167 Hettne, J. & Otken Eriksson, I. (red), EU-rättslig metod, s. 69. 
168 Se Terra & Wattel, European Tax Law, s. 763 samt avsnitt 3.1 ovan. 
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4 Praxis med betydelse för fördelningen av beskattningsrätten 

I det följande presenteras och analyseras praxis med betydelse för begreppet fördelningen av 

beskattningsrätten med fokus på dess innebörd och dess ställning som rättfärdigandegrund 

inom EG-skatterätten. Målen presenteras i kronologisk ordning Målen Marks & Spencer och 

N mot Inspecteur är av betydelse för både territorialitetsprincipen och säkerställandet av 

fördelningen av beskattningsrätten, varför målen kommenteras även i detta kapitel. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattande kommentar. 

 

4.1 Marks & Spencer – en samlad bedömning av rättfärdigandegrunder 

Moderbolaget Marks & Spencer blev som tidigare nämnt nekat en skattelättnad i form av 

avdrag för förluster uppkomna i dotterbolag med hemvist i andra medlemsstater, med 

motiveringen att avdrag endast får ske för förluster uppkomna i dotterbolag med hemvist i 

Storbritannien.169 

 

Domstolen avhandlade tre åberopade rättfärdigandegrunder. Den första var att vinster och 

förluster i skattehänseende är “två sidor av samma mynt” som ska behandlas symmetriskt 

inom ramen för ett och samma skattesystem i syfte att säkerställa en välavvägd fördelning av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.170 Den andra var risken för att förluster beaktas 

två gånger.171 Den tredje var risken för skatteundandragande.172 

 

                                                
169 Se avsnitt 3.3 ovan för vidare omständigheter i målet. 
170 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 43. 
171 Ibid. 
172 Ibid. 
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4.1.1 Symmetri i skattesystemet och säkerställandet av en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten 

Domstolen påpekade att en minskning av skatteintäkter inte utgör ett tvingande hänsyn i 

allmänintresset och således inte är en godtagbar rättfärdigandegrund.173 Vidare framhöll 

domstolen dock att för att säkerställa fördelningen av beskattningsrätten kan det krävas att 

reglerna i en och samma skattejurisdiktion tillämpas på såväl vinster som förluster i 

ekonomisk verksamhet som bedrivs av bolag med hemvist i någon av de aktuella 

medlemsstaterna.174 Domstolen argumenterade att om bolagen gavs en valmöjlighet avseende 

var förlusterna skulle beaktas kunde den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna allvarligt äventyras, då beskattningsunderlaget skulle öka i en stat 

och minska i en annan.175 

 

Jag uppfattar den första åberopade rättfärdigandegrunden som innehållandes två delar; dels 

symmetrin inom ett och samma skattesystem, dels säkerställandet av en välavvägd fördelning 

av beskattningsrätten. Min uppfattning är att domstolen avvisar den symmetri som åberopats 

av medlemsstaterna medan den godtar säkerställandet av en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten.  

 

Det avgörande för vad som äventyrar denna fördelning synes vara valmöjligheten beträffande 

var förlusterna skall beaktas.176 Detta har kritiserats i doktrinen.177 Lang menar att EG-

domstolen har fel i sin uppfattning att tillämpandet av brittisk koncernbeskattningslagstiftning 

på gränsöverskridande situationer skulle ge bolagen valmöjlighet beträffande om förlusterna 

ska beaktas i medlemsstaten där bolaget har etablerat sig eller i en annan medlemsstat.178 Att 

medge avdrag för en utländsk förlust i hemviststaten hindrar inte dotterbolagets hemviststat 

                                                
173 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 44. 
174 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 45. Domstolen har upprepat denna formulering i efterföljande praxis, se 

bland annat mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 31 och avsnitt 4.5 nedan. 
175 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 46. 
176 Ibid. 
177 Lang, M., The Marks & Spencer Case – The Open Issues Following the ECJ’s Final Word, European 

Taxation, 2006, s. 57. 
178 Ibid. 
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från att tillämpa sin inhemska lagstiftning.179 Lang framhåller även att formuleringen 

”allocation of the power to impose taxes between Member States” är missvisande; 

”The power to impose taxes between Member States is not allocated amongst the Member 

States. They can impose taxes whenever there is the necessary genuine link required by 

international customary law.”180 Lang påpekar att det inte strider mot internationell rätt att 

medge avdrag för utländska förluster. Den enda anledningen till att avdrag för utländska 

förluster skulle äventyra den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten, är att det skulle 

orsaka minskade skatteintäkter.181 Detta argument har konsekvent tillbakavisats av domstolen 

och så även i Marks & Spencer.182 Jag har förståelse för Langs argumentation. Jag finner det 

logiskt att hänföra begreppet ”allocation of the power to impose taxes” till den sedvanliga 

ordning som råder inom den internationella skatterätten. Eftersom behörigheten inom området 

för den direkta beskattningen finns hos medlemsstaterna måste rättfärdigandegrunden 

säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten vara ett uttryck för denna ordning. Att 

sedan den internationella skatterätten inte innebär något hinder för att medge avdrag för 

utländska förluster visar emellertid enligt min uppfattning på neutraliteten i begreppet 

fördelningen av beskattningsrätten, som ett samlingsbegrepp för de olika sätt på vilka 

medlemsstaternas lagstiftningar och skatteavtal sinsemellan anger beskattningsanspråk.  

 

Domstolens utgångspunkt är som nämnts ovan att minskningen av skatteintäkter inte utgör ett 

tvingande hänsyn i allmänintresset. Emellertid medges att med hänsyn till säkerställandet av 

fördelningen av beskattningsrätten, kan det vara nödvändigt att endast tillämpa reglerna i en 

skattejurisdiktion på både vinster och förluster i samma ekonomiska verksamhet.183 Värt att 

                                                
179 Ibid. 
180 Lang, M., The Marks & Spencer Case – The Open Issues Following the ECJ’s Final Word, European 

Taxation, 2006, s. 57. 
181 Ibid. 
182 Lang, M., The Marks & Spencer Case – The Open Issues Following the ECJ’s Final Word, European 

Taxation, 2006, s. 57. Se mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 44 samt exempelvis mål C-35/98 Verkooijen 
p.59. 

183 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 45. 
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nämna är att det har ifrågasatts om det verkligen finns en skillnad mellan att säkerställa 

fördelningen av beskattningsrätten och att säkerställa skatteintäkter.184  

 

4.1.2 Risken att förluster beaktas två gånger 

Vad avser den andra åberopade rättfärdigandegrunden, risken för att förlusterna beaktas två 

gånger, ansåg domstolen att länderna måste kunna förhindra att så sker.185 Domstolen 

påpekade att den risken verkligen föreligger om koncernavdraget skulle utvidgas till att 

omfatta förluster som uppkommit i dotterbolag som har hemvist i en annan medlemsstat samt 

att en bestämmelse som inte medger avdrag för sådana förluster undanröjer denna risk.186 

 

4.1.3 Risken för skatteundandragande 

Angående den tredje åberopade rättfärdigandegrunden, risken för skatteundandragande, angav 

domstolen att en möjlighet att överföra förluster från ett dotterbolag som har hemvist i en 

annan medlemsstat till ett moderbolag som har hemvist i den berörda medlemsstaten 

medförde en risk att överföringen av förluster organiserades på ett sådant vis inom koncernen 

att den riktas till bolag som är hemmahörande i högskattestater, vari värdet på avdraget för 

förlusterna är högst.187 Domstolen tillade att en bestämmelse som inte tillåter koncernbidrag 

för förluster som uppkommit i dotterbolag som har hemvist i en annan medlemsstat förhindrar 

dessa slags förfaranden och att förfarandena kan vara föranledda av de väsentliga skillnaderna 

som föreligger mellan de skattesatser som tillämpas i de olika medlemsstaterna.188  

 

Jag är av uppfattningen att domstolens resonemang kring den tredje grunden om risken för 

skatteundandragande i hög grad liknar resonemanget kring den väl avvägda fördelningen av 

                                                
184 Cordewener, A. & Dörr, I., Case C-446/03, Marks & Spencer plc v. David Halsey (HM Inspector of Taxes), 

Judgement of the Court of Justice (Grand Chamber) of 13 December 2005, nyr., Common Market Law 
Review, 2006, s. 875. Se mer om detta i avsnitt 5.2 nedan. 

185 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 47. 
186 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 48. 
187 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 49. 
188 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 50. 
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beskattningsrätten. Risken att överföringen av förluster riktas mot högskattestater menar 

domstolen vara hänförligt till risken för skatteundandragande. Att det finns en risk att 

överföringen av förluster organiseras på så sätt måste, med utgångspunkt i domstolens korta 

argumentation avseende risken för skatteundandragande, enligt min uppfattning innebära att 

det finns en valmöjlighet för den skattskyldige beträffande var förluster ska beaktas. Det var 

just valmöjligheten som syntes vara avgörande avseende säkerställandet av fördelningen av 

beskattningsrätten. Detta skulle ju enligt domstolens påpekande tidigare i domen allvarligt 

äventyra den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten. Jag är av uppfattningen att 

domstolens argumentation avseende risken för skatteundandragande således hade kunnat 

mynna ut i slutsatsen att valmöjligheten orsakar en risk för att fördelningen av 

beskattningsrätten allvarligt äventyras. Detta gör att jag mycket väl förstår påpekanden om att 

de rättfärdigandegrunder som godtagits inom den direkta beskattningens område i mångt och 

mycket liknar varandra.189 

 

Det har framförts att domstolens bedömning av risken för skatteundandragande inte är i 

enlighet med domstolens fasta rättspraxis.190 Enligt exempelvis mål de Lasteyrie du Saillant 

kan inte bestämmelser som allmänt avser alla situationer där en skattskyldig flyttar sitt 

hemvist från medlemsstaten ifråga, rättfärdigas med hänvisning till risken för skatteflykt eller 

skatteundandragande.191 Det krävs med andra ord att bestämmelsen syftar till att hindra 

skatteundandragande genom annat än ”general measures”.192 Utifrån domstolens resonemang 

i Marks & Spencer verkar det emellertid som att det vid en samlad bedömning av 

rättfärdigandegrunderna inte är nödvändigt att bestämmelsen som syftar till att förhindra 

skatteundandragande är särskilt utformad för att förhindra konstlade upplägg som i 

                                                
189 Se avsnitt 5.2 nedan. 
190 Lang, M., The Marks & Spencer Case- The Open Issues following the ECJ’s Final Word, European Taxation, 

2006, s. 58 och Schilcher, M., Exemption Method and Community Law, ur Lang, M., Schuch, J., Staringer, C. 
(eds), 2007, Tax Treaty Law and EC Law, Series on International Taxation Volume 30, Kluwer Law 
International, s. 171. 

191 Mål C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant, REG 2004 s. I-02409, p. 50-51 och p. 65. 
192 Ibid. 
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domstolens tidigare praxis.193 Eftersom denna uppsats inte syftar till att analysera risken för 

skatteundandragande som rättfärdigandegrund avser jag inte utreda detta närmare. 

 

Det har påpekats att trots att domstolens samlade bedömning kan verka som en förvånande 

kombination av grunder, finns det en logisk anledning till utgången i fallet.194 Inom den 

internationella skatterätten finns en vidsträckt uppfattning om att vinster i ett utländskt 

dotterbolag beskattas utomlands och att förluster hänförliga till detta dotterbolag därför i så 

stor utsträckning som möjligt skall beaktas utomlands.195 Även om vinster och förluster från 

juridiskt sett självständiga delar av en koncern, i en intern situation, undantagsvis kan 

utjämnas finns det en skälig anledning till att inte tvinga medlemsstater att omedelbart och 

oreserverat utsträcka denna förmån till utländska dotterbolag.196 Detta skulle kunna hindra 

medlemsstaterna från att utöva sin beskattningsrätt med avseende på inkomster som härrör 

från statens territorium, på grund av försök att göra avdrag i två olika skattejurisdiktioner eller 

försök till skatteundandragande genom att koncentrera förluster till högskattestater och vinster 

till lågskattestater.197  

 

Trots avsaknad av domstolens direkta hänvisning till generaladvokatens förslag till avgörande 

anser jag det befogat att nämna generaladvokat Poiares Maduros påpekanden. Jag fann 

generaladvokat Maduros argumentation avseende territorialitetsprincipen användbar för att 

förstå principens roll i EG-skatterätten. Emellertid finner jag resonemanget kring fördelningen 

av beskattningsrätten ganska outvecklat. Generaladvokaten påpekade att han avsåg pröva 

huruvida beviljandet av skatteförmånen kan komma att äventyra samexistensen mellan 

medlemsstaternas suveräna skattesystem.198 Emellertid fann han att så inte var fallet och drog 

slutsatsen att medlemsstaten ifråga inte hade rätt att med stöd i territorialitetsprincipen vägra 

                                                
193 Exempelvis mål C-478/98 Kommissionen mot Belgien, p. 45. 
194 Van Thiel, S., Justifications in Community Law for Income Tax Restrictions on Free Movement: Acte Clair 

Rules That Can Be Readily Applied by National Courts – Part 2, European Taxation 2008, s. 345. 
195 Ibid. 
196 Ibid. 
197 Ibid. 
198 Förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro föredraget den 7 april 2005, Mål C-446/03, Marks 

& Spencer, p.63. 
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ett bolag som har hemvist i medlemsstaten en förmån i form av överföring av förluster.199 

Maduros argumentation kring territorialitetsprincipens tillämplighet var däremot relativt 

utförlig vilket bidrar till min slutsats att generaladvokat Maduro uppfattade innebörden av 

territorialitetsprincipen och fördelningen av beskattningsrätten som densamma.200 Det bör 

dock framhållas att eftersom generaladvokatens yttrande meddelas innan domstolens dom 

hade begreppet säkerställandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten ännu inte 

gjort sitt inträde i domstolens praxis som uttrycklig rättfärdigandegrund. Inträdet skedde i och 

med domstolens dom i målet Marks & Spencer.  Maduros argumentation visar dock ändå på 

det nära sambandet mellan territorialitetsprincipen och begreppet fördelningen av 

beskattningsrätten. Det bör även observeras att generaladvokat Maduro behandlade två 

aspekter av de av medlemsstaterna anförda rättfärdigandegrunderna; territorialitetsprincipen 

och skattesystemets inre sammanhang. Domstolen i sin tur behandlade tre åberopade 

grunder.201 

 

4.2 N mot Inspecteur – EG-domstolens uppfattning av begreppen 

N mot Inspecteur gällde som nämnt nederländska bestämmelser avseende exitskatt.202 Även i 

detta mål togs säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten upp i samband med 

territorialitetsprincipen. Efter påpekande om att den nationella domstolen fastställt att 

bakgrunden till de nationella bestämmelserna i fråga tyder på att dessa syftar till att säkerställa 

en uppdelning enligt territorialitetsprincipen mellan medlemsstaterna av rätten att beskatta 

värdeökningar på bolagsandelar, fortsatte domstolen: 

 

”För det första skall det erinras om att säkerställandet av fördelningen beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna är ett legitimt syfte som erkänts av domstolen (…)”203 

 
                                                
199 Ibid. 
200 Se även Talon, J-F, La Justification des entraves fiscales, Revue des Affaires Européennes, 2007, s. 43.  
201 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 42-43. 
202 Mål C-470/04 N mot Inspecteur. För utförligare omständigheter i målet se avsnitt 3.4 ovan. 
203 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, p. 42. Domstolen hänvisade till sin praxis i mål Marks & Spencer, p. 45. 
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Vidare yttrade domstolen att artikel 13.5 i OECD:s modellavtal är ett uttryck för 

territorialitetsprincipen.204 Domstolen tog således upp den åberopade territorialitetsprincipen 

såsom innebärandes densamma som rättfärdigandegrunden säkerställandet av fördelningen av 

beskattningsrätten, varefter domstolen avslutningsvis återigen kommenterade samma 

rättfärdigandegrund med ordvalet territorialitetsprincipen. Detta måste enligt min uppfattning 

innebära att domstolen ansåg dessa grunder innebära i stort sett samma sak. 

 

Även i generaladvokatens förslag till avgörande påpekade Kokott att fördelningen av 

beskattningsrätten utgör ett legitimt mål som kan rättfärdiga en begränsning av 

etableringsfriheten.205 Kokott angav att territorialitetsprincipen som gäller i internationell 

skatterätt och erkänns i gemenskapsrätten får gälla som vägledande princip vid 

medlemsstaternas fördelning av beskattningsbehörigheten.206 Generaladvokat Kokott 

blandade inte begreppen territorialitetsprincipen och fördelningen av beskattningsrätten som 

domstolen gjorde. Kokott gav istället en upplysning om hur territorialitetsprincipen står i 

förhållande till begreppet fördelningen av beskattningsrätten. Att principen får gälla som 

vägledning vid fördelningen av beskattningsrätten tyder enligt min uppfattning på att den 

utgör ett sätt, möjligtvis bland flera, på vilket fördelningen av beskattningsrätten kan ske.  

 

4.3 Rewe Zentralfinanz – ett förtydligande 

Målet Rewe Zentralfinanz gällde bolaget Rewe Zentralfinanz eG hemmahörande i Tyskland, 

och tysk lagstiftning avseende bolagsskatt.207 I Tyskland hemmahörande bolag var 

skattskyldiga för bolagsskatt i Tyskland för sina världsomfattande inkomster.208 Dessa 

inkomster innefattade vinst som genererats i filialer eller kontor via vilka dessa i landet 

                                                
204 Mål C-470/04 N mot Inspecteur, p. 46. 
205 Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott föredraget den 30 mars 2006. N mot Inspecteur van de 

Belastingdienst Oost/kantoor Almelo. Mål C-470/04. REG 2006 s. I-07409, p. 92 med hänvisning till Marks 
& Spencer. 

206 Ibid. 
207 Mål C-347/04 Rewe Zentralfinanz. 
208 Mål C-347/04 Rewe Zentralfinanz, p. 3. 
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hemmahörande bolag bedrev verksamhet utanför Tyskland. Ett i landet hemmahörande bolag 

beskattades däremot inte för vinst i sina dotterbolag vid den tidpunkt då vinsten uppstod.209 

 

Vid tidpunkten för omständigheterna i målet behandlades den skattemässiga utjämningen av 

förluster som uppkommit till följd av partiell nedskrivning på värdet av andelarna i ett 

kapitalbolag olika, beroende på om utjämningen avsåg ett bolag hemmahörande i Tyskland 

eller ett bolag hemmahörande i en annan medlemsstat.210 Målet i EG-domstolen gällde 

bolagets möjlighet till skattemässigt avdrag för förluster som nämnda bolag lidit till följd av 

en nedskrivning av värdet på dess andelar i dotterbolag hemmahörande i andra 

medlemsstater.211 Tillgångsminskningar som var hänförliga till nedskrivning av värdet på 

andelar som innehades i dotterbolag hemmahörande i Tyskland drogs genast och 

förbehållslöst av beräkningen av det beskattningsbara resultatet för moderbolag som var 

obegränsat skattskyldiga i Tyskland.212 Däremot var förluster av samma slag, hänförliga till 

andelar som innehades i ett i en annan medlemsstat hemmahörande dotterbolag, inte 

avdragsgilla för moderbolag som var obegränsat skattskyldiga i Tyskland, annat än på vissa 

villkor som knöt an till detta bolags intäkter eller till att dess dotterbolag bedrev så kallad 

”aktiv” verksamhet.213 

 

Den tyska regeringen åberopade, med hänvisning till principen om en väl avvägd fördelning 

av beskattningsbefogenheterna mellan medlemsstaterna, en motivering baserad på en regel 

om symmetri mellan rätten att beskatta vinsterna i ett bolag och skyldigheten att beakta de 

förluster som nämnda bolag redovisar.214 Domstolen godtog inte den tyska regeringens 

argumentation men medgav, med hänvisning till generaladvokatens förslag till avgörande, att 

det behövde preciseras i vilken omfattning det legitima kravet på en väl avvägd fördelning av 

                                                
209 Ibid. 
210 Mål C-347/04 Rewe Zentralfinanz, p.7-8. 
211 Mål C-347/04 Rewe Zentralfinanz, p. 20. 
212 Mål C-347/04 Rewe Zentralfinanz , p. 27. 
213 Mål C-347/04 Rewe Zentralfinanz, p. 28. 
214 Mål C-347/04 Rewe Zentralfinanz, p. 39. 
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beskattningsbefogenheterna mellan medlemsstaterna kunde godtas.215 Domstolen hänvisade 

till Marks & Spencer och faktumet att grunden avseende en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten där godtogs i en samlad bedömning med rättfärdigandegrunderna risken 

för att förluster utnyttjas två gånger samt risken för skatteflykt.216 Domstolen erinrade vidare 

om att där det fanns en valmöjlighet beträffande var förlusterna kunde beaktas skulle den väl 

avvägda fördelningen av beskattningsrätten äventyras, men påpekade att en skillnad i den 

skattemässiga behandlingen mellan de i landet hemmahörande moderbolagen, som baseras på 

huruvida de har dotterbolag i utlandet eller ej, emellertid inte kunde motiveras enbart av den 

omständigheten att de har valt att bedriva ekonomisk verksamhet i en annan medlemsstat där 

den berörda staten inte kan utöva sina beskattningsbefogenheter.217 

 

”Ett argument avseende en väl avvägd fördelning av beskattningsbefogenheterna mellan 

medlemsstaterna kan alltså inte i sig motivera att en medlemsstat systematiskt nekar ett i 

landet hemmahörande moderbolag en skattefördel, med hänvisning till att detta bolag har 

bedrivit gränsöverskridande ekonomisk verksamhet som inte omgående kommer att generera 

skatteintäkter till statskassan.”218 

 

Jag finner det logiskt att domstolen i målet Rewe Zentralfinanz inte godtog ett rättfärdigande 

med hänvisning till fördelningen av beskattningsrätten. Fallet gällde en hemstatssituation där 

ett moderbolag som hade hemvist i Tyskland nekades avdrag för förluster på grund av 

värdeminskning i dess innehav i utländska dotterbolag. Moderbolag som hade hemvist i 

Tyskland med innehav i inhemska dotterbolag nekades däremot inte avdrag för 

värdeminskning i deras innehav. Det är min uppfattning att till skillnad från exempelvis målet 

Marks & Spencer handlade Rewe Zentralfinanz således inte om att flytta skattebas från en stat 

till en annan, varför den väl avvägda fördelningen inte kan anses äventyrad. Detta visar, enligt 

min uppfattning, på att rättfärdigandegrunden säkerställandet av en väl avvägd fördelning av 

                                                
215 Mål C-347/04 Rewe Zentralfinanz, p. 40-41. 
216 Mål C-347/04 Rewe Zentralfinanz, p. 41. 
217 Mål C-347/04 Rewe Zentralfinanz, p. 42-43. 
218 Mål C-347/04 Rewe Zentralfinanz, p. 43. 
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beskattningsrätten har som underliggande syfte att skydda en medlemsstat från en minskning 

av skatteintäkter. 

 

4.4 Oy AA – en bekräftelse på målet Marks & Spencer 

Målet Oy AA219 handlade om det finska bolaget Oy AA och dess rätt att från sin 

skattepliktiga inkomst göra avdrag för koncernbidrag som hade lämnats till dess moderbolag 

med säte i en annan medlemsstat.220 Den finska lagstiftningen ifråga medgav avdrag för 

koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag som båda hade säte i Finland, medan 

koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag utan säte i Finland inte medgavs.221 

Domstolen konstaterade att de nationella bestämmelserna utgjorde en inskränkning av 

etableringsrätten eftersom det förelåg en skillnad i behandlingen av dotterbolagen beroende 

på om moderbolagen hade hemvist i landet eller inte.222 Den finländska, den nederländska och 

den tyska regeringen samt Förenade kungarikets regering och Europeiska gemenskapernas 

kommission åberopade en rad rättfärdigandegrunder; behovet att upprätthålla skattesystemets 

inre sammanhang, behovet att fördela beskattningsrätten mellan medlemsstaterna, risken för 

skatteflykt samt den skatterättsliga territorialitetsprincipen.223  

 

Med hänvisning till målet Rewe Zentralfinanz påminde domstolen om att behovet att 

upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna inte får 

åberopas för att systematiskt underlåta att ge dotterbolag som har hemvist i landet 

skattemässiga fördelar på grund av att inkomsten som moderbolaget med säte i en annan 

medlemsstat erhåller, inte beskattas i den första medlemsstaten.224 Emellertid angav 

domstolen i målet Oy AA att denna rättfärdigandegrund kunde accepteras när ändamålet med 

de nationella bestämmelserna var att förhindra förfaranden som kunde äventyra en 

                                                
219 Mål C-231-05 Oy AA. 
220 Mål C-231-05 Oy AA, p. 2. 
221 Mål C-231-05 Oy AA, p. 8 och 32. 
222 Mål C-231-05 Oy AA, p. 39 och 43. 
223 Mål C-231-05 Oy AA, p. 45. 
224 Mål C-231-05 Oy AA, p. 53. 
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medlemsstats rätt att utöva sin beskattningsrätt avseende verksamhet som bedrevs inom 

statens territorium.225 

 

Domstolen hänvisade till målen Marks & Spencer och Rewe Zentralfinanz och erinrade att om 

bolag hade rätt att välja var deras förluster kunde beaktas, skulle det påtagligt äventyra den 

väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan staterna.226 Domstolen förklarade 

vidare att om det medgavs att ett koncernbidrag såsom det ifråga i målet fick dras av från 

givarens skattepliktiga inkomst skulle det innebära att bolagskoncerner fritt skulle kunna välja 

i vilken medlemsstat dotterbolagets vinst beskattas.227 Detta genom att vinsten undanhålls 

från dotterbolagets beskattningsunderlag och inkluderas i moderbolagets vinst.228 

Dotterbolagets hemviststat skulle då, beroende på bolagskoncernens val, vara tvungen att 

avstå från sin beskattningsrätt avseende dotterbolagets inkomst.229  

 

Domstolen angav vidare att det föreligger en risk för skatteflykt genom att möjligheten att 

föra över ett dotterbolags skattepliktiga inkomst till ett moderbolag med säte i en annan 

medlemsstat innebär en risk för att inkomst förs över genom fiktiva upplägg inom koncernen 

till bolag med säte i lågskattestater.230 Sammanfattningsvis godtog domstolen i målet Oy AA 

att den nationella bestämmelsen var rättfärdigad utifrån en samlad bedömning av de två 

rättfärdigandegrunderna, behovet av att upprätthålla en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna och behovet av att förhindra skatteflykt. 

 

När det gäller rättfärdigandegrunden upprätthållandet av en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten var det, i likhet med målet Marks & Spencer, bolagens valmöjlighet som 

synes vara avgörande för huruvida det faktiskt föreligger en risk för att fördelningen 

äventyras. I målet Oy AA tycks domstolen, återigen i likhet med i målet Marks & Spencer, se 

                                                
225 Mål C-231-05 Oy AA, p. 54. 
226 Mål C-231-05 Oy AA, p. 55. 
227 Mål C-231-05 Oy AA, p. 56. 
228 Ibid. 
229 Ibid. 
230 Mål C-231-05 Oy AA, p. 58. 
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till risken för att medlemsstaterna tvingas tillåta överföringar av skattebas till andra 

medlemsstater. Min uppfattning är att överföring av skattebas från en medlemsstat till en 

annan inte kan innebära annat än en minskning av skatteintäkter för den förstnämnda 

medlemsstaten. Detta anser jag vara ett konkret exempel på att rättfärdigandegrunden 

fördelningen av beskattningsrätten indirekt syftar till att skydda medlemsstaterna från en 

minskning av skatteintäkter.  

 

Det ska observeras att domstolen inte behandlade den eventuella tillämpningen av 

territorialitetsprincipen eller skattesystemets inre sammanhang som rättfärdigandegrunder 

eftersom man kom fram till att den nationella regleringen var motiverad utifrån den samlade 

bedömningen av de två andra rättfärdigandegrunderna.231 Emellertid yttrade domstolen att 

vad avser risken för ett dubbelt utnyttjande av förluster så räckte det att påpeka att 

koncernbidragsbestämmelserna i Finland inte omfattar någon avdragsrätt för förluster.232 

Detta tyder på att domstolens utgångspunkt var en tillämpning av domstolens tidigare praxis i 

enlighet med målet Marks & Spencer; det vill säga en samlad bedömning av de tre 

rättfärdigandegrunderna säkerställandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten, 

risken för skatteundandragande samt risken att förluster utnyttjas två gånger. Att 

territorialitetsprincipen och bibehållandet av skattesystemets inre sammanhang inte 

avhandlades uttryckligen skulle kunna tyda på att domstolen ansåg att dessa 

rättfärdigandegrunder inte var tillämpliga i den aktuella situationen. Alternativt kan 

utelämnandet tyda på att domstolen ansåg att territorialitetsprincipen innefattades i 

resonemanget kring att säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten. I avsaknad 

av en uttrycklig diskussion kring tillämpligheten av territorialitetsprincipen i detta 

sammanhang har jag svårt att dra någon slutsats om domstolens åsikt i frågan. 

 

Vid proportionalitetsbedömningen av den nationella bestämmelsen påpekade domstolen att 

trots att ändamålet med lagstiftningen inte var specifikt riktad mot icke-affärsmässiga fiktiva 

                                                
231 Mål C-231-05 Oy AA, p. 51-60 och 66. 
232 Mål C-231-05 Oy AA, p. 57. 



 

52 

 

 

 

 

upplägg som skapats i syfte att undvika skatt som vanligtvis åläggs inkomst genererad inom 

statens territorium, var bestämmelserna, betraktade som en helhet, ändå proportionerliga.233 

Detta är inte överensstämmande med tidigare praxis där domstolen har funnit att enbart 

etableringen i en annan medlemsstat i syfte att åtnjuta förmånligare lagstiftning inte i sig 

räckte för att utgöra missbruk av etableringsfriheten samt att sådana generellt utformade 

åtgärder inte kunde anses fylla syftet att förhindra skatteflykt.234 Denna skillnad jämfört med 

tidigare praxis har påtalats i doktrinen.235 Skillnaden har förklarats med den samlade 

bedömningen av risken för skatteflykt ihop med upprätthållandet av en väl avvägd fördelning 

av beskattningsrätten.236 Bizioli har hävdat att detta i grund och botten är andra ord för risken 

att utplåna den symmetri som utgör logiken i koncernbidragssystemet.237 Jag håller med 

Bizioli och jag är av uppfattningen att domstolens resonemang kring fördelningen av 

beskattningsrätten i målet Oy AA inte stämmer överens med hur domstolen tidigare har 

resonerat kring rättfärdigandet av nationella regler som hävdats tjäna till att förhindra 

skatteflykt; att reglerna inte får vara generellt utformade utan måste tjäna det specifika 

syftet.238 

 

Generaladvokat Kokott påpekade i sitt förslag till avgörande att de tre 

rättfärdigandegrunderna från den samlade bedömningen i målet Marks & Spencer, det vill 

säga behovet av att säkerställa fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna, 

risken för att förlusterna beaktas två gånger samt risken för skatteundandragande, har ett nära 

samband med varandra och att de inte kan bedömas var för sig.239 Angående det nära 

                                                
233 Mål C-231-05 Oy AA, p. 63. 
234 Se exempelvis mål C-196/04 Cadbury Schweppes, REG 2006 s. I-07995 p. 37 och mål C-212/97 Centros, 

REG 1999 s. I-01459, p. 27. 
235 Bizioli, G., Balancing the Fundamental Freedoms and Tax Sovereignty: Some Thoughts on Recent ECJ Case 

Law on Direct Taxation, European Taxation mars 2008, s. 139. 
236 Ibid. 
237 Bizioli, G., Balancing the Fundamental Freedoms and Tax Sovereignty: Some Thoughts on Recent ECJ Case 

Law on Direct Taxation, European Taxation mars 2008, s. 139, med vidare hänvisning. 
238 Se exempelvis mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 37 och mål C-212/97 Centros, p. 27. 
239 Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott föredraget den 12 september 2006, mål C-231/05 Oy AA, 

REG 2007 s. I-06373, p. 47. 
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sambandet mellan undvikande av att förluster beaktas två gånger och fördelningen av 

beskattningsrätten påpekade generaladvokat Kokott: 

”Syftet med fördelningen av beskattningsrätten enligt territorialitetsprincipen (bolagets 

hemvist eller källan för bolagets inkomster finns inom medlemsstatens territorium) är att ge 

en medlemsstat beskattningsrätt för vissa typer av inkomster. Tillsammans med 

bestämmelserna för undvikande av dubbelbeskattning uppstår därmed ett internationellt 

system om behörighet för beskattning.”240 

 

Detta visar på generaladvokat Kokotts uppfattning att fördelningen av beskattningsrätten som 

rättfärdigandegrund utgörs av en fördelning i enlighet med territorialitetsprincipen samt 

fördelningen av beskattningsrättens uppenbara koppling till vanligt förekommande 

skatteavtalslösningar avseende behörigheten att beskatta inom den internationella skatterätten. 

Domstolen hänvisade inte till generaladvokatens förslag till avgörande men jag finner Kokotts 

uttryckssätt deskriptivt för hur jag uppfattar även domstolens inställning, trots att den senare 

inte uttalar sig explicit om det.   

 

4.6 Deutsche Shell – exemptmetoden godtas inte som en del i fördelningen 

Målet Deutsche Shell handlade om tysk lagstiftning som innebar att en valutakursförlust inte 

beaktades vid beräkningen av beskattningsunderlaget för det tyska bolaget Deutsche Shell.241 

Valutakursförlusten berodde på en hemtagning av insatskapital från ett fast driftställe som 

bolaget hade drivit i Italien.242 Värdeminskningen av insatskapitalet i det fasta driftstället 

beaktades inte i Italien vid beskattningen av vinst i det fasta driftstället.243 Skatteavtalet 

mellan Tyskland och Italien stadgade tillämpning av exemptmetoden på inkomster hänförliga 

till det fasta driftstället och således var inkomsten undantagen från beskattning i Tyskland.244 

                                                
240 Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott föredraget den 12 september 2006, mål C-231/05 Oy AA, 

REG 2007 s. I-06373, p. 55. 
241 Mål C-293/06 Deutsche Shell, REG 2008 s. I-01129, p.7 och 9-13. 
242 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p 9-13. 
243 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 11. 
244 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 3-4. 
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Avdragsförbudet för förlusten grundades således på att inkomster hänförliga till det fasta 

driftstället var undantagna från beskattning i Tyskland. Domstolen konstaterade att 

bestämmelserna utgjorde ett hinder för etableringsfriheten.245 Tyskland åberopade 

skattesystemets inre sammanhang och fördelningen av beskattningsrätten som 

rättfärdigandegrunder.246 Vad avser fördelningen av beskattningsrätten menade Tyskland att 

de båda medlemsstaterna undantagit inkomster hänförliga till fasta driftställen belägna i staten 

som utgör motpart i avtalet från skatteplikt, varför valutakursförlusten inte beaktades.247 

Domstolen avvisade argumentet om skattesystemets inre samanhang genom att påpeka att 

något direkt samband mellan valutakursvinster och valutakursförluster inte förelåg.248 

Angående fördelningen av beskattningsrätten påpekade domstolen att behörigheten som 

medlemsstaterna har att fastställa beskattning av inkomst och kapital innebär att en 

medlemsstat inte kan vara skyldig att vid tillämpning av sin skattelagstiftning beakta 

underskott i ett fast driftställe, beläget i en annan medlemsstat men tillhörande ett bolag i 

förstnämnda medlemsstat, enbart av anledningen att sådana underskott inte kan beaktas i den 

medlemsstat där det fasta driftstället är beläget.249 Domstolen menade vidare att 

etableringsfriheten inte kan förstås så att en medlemsstat är skyldig att utforma sina 

skattebestämmelser utifrån en annan medlemsstats skattebestämmelser för att överbrygga 

olikheter till följd av de nationella skattelagstiftningarna.250 Domstolen fann dock att den 

tyska lagstiftningen inte kunde rättfärdigas eftersom att enbart Tyskland hade möjlighet att 

beakta valutakursförlusten.251 Tyskland åberopade även risken för att förluster beaktas två 

gånger.252 Härvid uttalade domstolen att: 

”en medlemsstat som har avstått från att utöva sin beskattningsrätt genom att ingå ett sådant 

bilateralt skatteavtal som det som är tillämpligt i målet vid den nationella domstolen inte kan 

åberopa avsaknaden av beskattningsrätt med avseende på resultatet i ett fast driftställe som 

                                                
245 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 32. 
246 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 33-34. 
247 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 35. 
248 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 40. 
249 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 42. 
250 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 43. 
251 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 44. 
252 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 49. 
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tillhör ett bolag som har hemvist i denna stat för att rättfärdiga ett nekat avdrag för kostnader 

som detta bolag har haft och som till sin art är sådana att de inte kan beaktas i den 

medlemsstat där driftstället är beläget.”253 Domstolen bemötte således inte Tysklands 

invändning att exemptmetoden utgjorde en del i fördelningen av beskattningsrätten mellan 

staterna.254 

 

4.7 Lidl Belgium – en samlad bedömning av två grunder är godtagbart 

Målet handlade om det tyska bolaget Lidl Belgium GmbH & Co. KG och dess fasta driftställe 

i Luxemburg.255 Bolaget Lidl Belgium blev nekat avdrag i sitt beskattningsunderlag för det 

fasta driftställets redovisade förlust under räkenskapsåret 1999.256 Anledningen till 

avdragsförbudet var bland annat att inkomster hänförbara till det fasta driftstället var 

undantagna beskattning enligt skatteavtalet mellan Tyskland och Luxemburg.257 Vid 

prövningen om ett hinder för etableringsfriheten förelåg eller inte, påpekade domstolen att ett 

fast driftställe utgör en självständig skattemässig enhet enligt skatteavtalsrätten.258 Vidare 

sade domstolen att behandlingen av ett fast driftställe som en självständig skattemässig enhet 

är i överensstämmelse med internationell rättslig praxis samt OECD:s modellavtal.259 

 

Eftersom de nationella bestämmelserna medgav avdrag för förluster hänförbara till fasta 

driftställen belägna i medlemsstaten i fråga, men inte medgav avdrag för förluster hänförbara 

till fasta driftställen belägna i en annan medlemsstat, konstaterades att en inskränkning av 

etableringsfriheten förelåg.260 Tyskland och de intervenerande medlemsstaterna261 åberopade 

                                                
253 Mål C-293/06 Deutsche Shell, p. 51. 
254 Hilling, M., Skatteavtalen i EG-domstolens praxis: Skatteavtalens inverkan vid prövning av interna 
skattereglers förenlighet med den fria rörligheten, SvSkT 2008, s. 621. 
255 Mål C-414/06 Lidl Belgium. 
256 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 10-11. 
257 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 11. 
258 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 21. 
259 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 22 med hänvisning till artiklarna 5 och 7 Model Tax Covention on Income 

and on Capital, Organisation for Economic Co-operation and Development. 
260 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 23-26. 
261 Grekland, Frankrike, Nederländerna, Finland, Sverige samt Storbritannien. 
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som stöd för bestämmelserna, i första hand, behovet av att bevara fördelningen av 

beskattningsrätten mellan de berörda medlemsstaterna.262 I andra hand åberopades behovet att 

avvärja risken för att förluster beaktas två gånger.263 

 

Domstolen inledde med att hänvisa till målet Marks & Spencer om att det kan vara 

nödvändigt att tillämpa enbart en stats skatteregler på ekonomisk verksamhet som bedrivs av 

bolag hemmahörande i en av staterna för att upprätthålla fördelningen av 

beskattningsrätten.264 Vidare hänvisade domstolen till målet Oy AA och erinrade att om 

bolagen skulle ha en valmöjlighet beträffande var deras förluster ska beaktas, skulle detta 

påtagligt äventyra den väl avvägda fördelning av beskattningsrätten.265 Domstolen 

observerade att om det inte hade funnits något skatteavtal, hade den medlemsstat där bolaget, 

till vilket det fasta driftstället hörde, var beläget haft rätten att beskatta det fasta driftställets 

inkomster.266 Domstolen godtog därefter rättfärdigandegrunden upprätthållandet av 

fördelningen av beskattningsrätten: ”Ändamålet att upprätthålla fördelningen av 

beskattningsrätten mellan de båda berörda medlemsstaterna, vilket ändamål återspeglas i 

avtalets bestämmelser, kan följaktligen rättfärdiga den skattelagstiftning som är i fråga i målet 

vid den nationella domstolen, eftersom det upprätthåller symmetrin mellan rätten att beskatta 

vinsterna och avdragsrätten för förlusterna.”267 

 

Domstolen tillade att om avdrag för förluster i ett i landet ej beläget fast driftställe från 

huvudbolagets beskattningsbara vinst medgavs, skulle det innebära att bolaget fritt kunde 

välja medlemsstat för att göra sådana förluster gällande.268 

 

                                                
262 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 30. 
263 Ibid. 
264 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 31. 
265 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 32. 
266 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 33. 
267 Ibid. 
268 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 34, med hänvisning till mål C-231/05 Oy AA. 
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Avseende den andra åberopade rättfärdigandegrunden, risken för att förlusterna beaktas två 

gånger, konstaterade domstolen att det i det aktuella fallet fanns en uppenbar risk att samma 

förlust utnyttjades två gånger.269 Således godtog domstolen även denna rättfärdigandegrund: 

”De två grunderna för rättfärdigande som åberopats ska följaktligen båda två anses kunna 

rättfärdiga en inskränkning av etableringsfriheten som följer av det sätt på vilket den 

medlemsstat i vilken ett bolag har sitt säte, i skattemässigt hänseende, behandlar underskott i 

ett i en annan medlemsstat beläget fast driftställe som tillhör detta bolag.”270 

 

Domstolen erinrade även om att medlemsstaterna har ett legitimt intresse av att förebygga 

beteenden som kan äventyra rätten för dessa medlemsstater att utöva sin beskattningsrätt.271 

En valmöjlighet för huvudbolaget beträffande var förluster i det fasta driftstället ska beaktas, 

när det aktuella skatteavtalet ger medlemsstaten där det fasta driftstället är beläget rätten att 

beskatta dess inkomster, skulle påtagligt äventyra en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.272 Uttalandet uppfattar jag vara ett direkt uttryck 

för en respekt för de skattavtalslösningar som medlemsstaterna upprättat emellan sig. Om 

domstolen genom att inte godta ett rättfärdigande skulle röja den angivna ordningen för 

beskattningsrätten som skatteavtalet angav, skulle det innebära att EG-domstolen satte 

skatteavtalsbestämmelserna ur spel. Det rättsliga innehållet i uttrycket fördelningen av 

beskattningsrätten uppfattar jag således innefatta en respekt för de skatteavtalslösningar som 

medlemsstaterna utarbetat. 

 

Det skall observeras att domstolen i målet Lidl Belgium uttalade sig explicit angående 

huruvida de rättfärdigandegrunder som godtogs i en samlad bedömning i målet Marks & 

Spencer ska anses vara kumulativa eller inte.273 Domstolen erinrade om att endast två 

rättfärdigandegrunder ansågs vara tillräckliga för rättfärdigande av den inskränkande 

                                                
269 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 35-36, med hänvisning till mål C-446/05 Marks & Spencer och mål C-347/04 

Rewe Zentralfinanz. 
270 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 37. 
271 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 52. 
272 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 52, med hänvisning till mål C-231/05 Oy AA. 
273 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 38-42. 
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regleringen i målet Oy AA.274 Vidare fann domstolen således även i målet Lidl Belgium att två 

av de tre rättfärdigandegrunderna från målet Marks & Spencer räckte för att rättfärdiga 

inskränkningen av etableringsfriheten; behovet att upprätthålla en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna och behovet att avvärja risken för att förlusterna 

beaktas två gånger.275 Domstolen gick emellertid inte in på huruvida dessa 

rättfärdigandegrunder kan tillämpas självständigt. 

 

Rättfärdigandegrunden behovet att upprätthålla en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten medges i målet Lidl Belgium med en hänvisning till att den upprätthåller 

symmetrin mellan rätten att beskatta vinsterna och avdragsrätten för förlusterna.276 Jag finner 

detta intressant eftersom domstolen vid godtagandet av säkerställandet av fördelningen av 

beskattningsrätten i målet Marks & Spencer avvisade den del av medlemsstaternas 

argumentation som avsåg symmetrin inom ett och samma skattesystem med hänvisning till att 

minskningen av skatteintäkter inte utgör ett tvingande hänsyn i allmänintresset.277 Det har 

framförts att domstolen vidareutvecklade rättfärdigandegrunden genom att förklara att 

fördelningen av beskattningsrätten är värd att upprätthålla därför att den leder till symmetrisk 

behandling av positiv och negativ inkomst.278 Eftersom domstolen hänvisar till en symmetri 

avseende vinst och förlust hänförbara till det fasta driftstället kan målet anses ge uttryck för 

en respekt för en av den internationella skatterättens grundprinciper.279 Jag är av samma 

uppfattning och anser att målet Lidl Belgium således ger anledning att dra slutsatsen att 

innehållet i rättfärdigandegrunden behovet att upprätthålla en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten måste anses inkludera en symmetri mellan positiv och negativ inkomst.  

 

 

                                                
274 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 41. 
275 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 42. 
276 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 33. 
277 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 44-46. 
278 Hilling, M., Skatteavtalen i EG-domstolens praxis: Skatteavtalens inverkan vid prövning av interna 

skattereglers förenlighet med den fria rörligheten, SvSkT 2008, s. 623.  
279 Ibid. 
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4.8 Sammanfattande kommentarer 

Säkerställandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten godtogs i Marks & Spencer 

tillsammans med risken för skatteundandragande och risken för att förluster beaktas två 

gånger. Domstolen lade därvid avgörande vikt vid hypotesen att om bolag skulle ges en 

valmöjlighet avseende var deras förluster kunde beaktas, skulle den väl avvägda fördelningen 

av beskattningsrätten allvarligt äventyras. Således godtog domstolen en reglering som inte 

tillät koncernvdrag innebärandes att förluster från dotterbolag som har hemvist i en annan 

medlemstat överfördes till moderbolagets hemviststat. I doktrinen har domstolens 

resonemang kritiserats genom att påpeka att bolagen i vilket fall inte skulle ha en valmöjlighet 

avseende var deras förluster kan beaktas, eftersom dotterbolagens hemviststaters 

skattelagstiftning är tillämplig på dotterbolagens inkomster. Emellertid har det också 

framhävts att den samlade bedömningen av de tre rättfärdigandegrunderna ger uttryck för den 

vidsträckta uppfattningen inom internationell skatterätt att vinster från utländska dotterbolag 

beskattas utomlands varför även förluster hänförbara till detta dotterbolag skall beaktas 

utomlands. Att tvinga medlemsstaterna att beakta utländska förluster skulle kunna hindra 

medlemsstaterna från att utöva sin beskattningsrätt med avseende på inkomster som härrör 

från statens territorium.  

 

I målet N mot Inspecteur verkar domstolen vara av uppfattningen att territorialitetsprincipen 

och begreppet fördelningen av beskattningsrätten innebär samma sak. Generaladvokat Kokott 

anger att territorialitetsprincipen som gäller i internationell skatterätt och erkänns i 

gemenskapsrätten får gälla som vägledande princip vid medlemsstaternas fördelning av 

beskattningsbehörigheten. Generaladvokatens konstaterande att territorialitetsprincipen får 

gälla som vägledning vid fördelningen av beskattningsrätten tyder enligt min uppfattning på 

att den utgör ett accepterat sätt, möjligtvis bland flera, på vilket fördelningen av 

beskattningsrätten kan ske.  

 

I målet Rewe Zentralfinanz påpekade domstolen att det krävs en precisering av 

tillämpligheten av rättfärdigandegrunden att upprätthålla en väl avvägd fördelning av 
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beskattningsrätten. Denna grund kunde enligt domstolen inte motivera att en medlemsstat 

systematiskt nekar moderbolag som har hemvist i landet en skattefördel, på grund av att detta 

bolag har bedrivit gränsöverskridande ekonomisk verksamhet som inte genast ger 

skatteintäkter i landet. Fallet gällde en hemstatssituation där ett moderbolag med hemvist i 

Tyskland nekades avdrag för förluster på grund av värdeminskning i dess innehav i utländska 

dotterbolag. Moderbolag som hade hemvist i Tyskland med innehav i inhemska dotterbolag 

nekades däremot inte avdrag för värdeminskning i deras innehav. Det är min uppfattning att 

till skillnad från exempelvis målet Marks & Spencer handlade Rewe Zentralfinanz således 

inte om att flytta skattebas från en stat till en annan, genom att medlemsstaten blir tvungen att 

medge avdrag, varför den väl avvägda fördelningen inte kunde anses äventyrad. Jag anser att 

detta visar på att rättfärdigandegrunden säkerställandet av en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten har ett bakomliggande syfte att skydda mot risken för minskning av 

skatteintäkter. 

 

Målet Oy AA banade väg för att rättfärdigandegrunden upprätthållandet av en väl avvägd 

fördelning av beskattningsrätten kunde godtas i kombination med endast en ytterligare 

rättfärdigandegrund, jämfört med två ytterligare rättfärdigandegrunder i Marks & Spencer, 

nämligen risken för skatteflykt. Även i målet Oy AA synes domstolen lägga avgörande vikt 

vid den valmöjlighet som domstolen anger att bolagen skulle ha beträffande var förluster kan 

beaktas. I målet Oy AA tycks domstolen, i likhet med i målet Marks & Spencer, se till risken 

för att medlemsstaterna tvingas tillåta överföringar av skattebas till andra medlemsstater. Att 

överföra skattebas från en medlemsstat till en annan kan enligt min uppfattning inte innebära 

annat än en minskning av skatteintäkter för den första medlemsstaten. Detta ökar min 

förståelse för påpekanden om att rättfärdigandegrunderna på den direkta beskattningens 

område i realiteten syftar till att skydda medlemsstaterna från en minskning av skatteintäkter.   

 

I målet Deutsche Shell godtog inte domstolen Tysklands invändning att exemptmetoden 

utgjorde en del i fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. I efterföljande 

Lidl Belgium godtogs upprätthållandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten i 
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kombination med risken för att förluster beaktas två gånger. Domstolen påpekade uttryckligen 

att två av de tre grunderna från den samlade bedömningen i Marks & Spencer kan vara nog 

för att rättfärdiga inskränkande nationella bestämmelser. Domstolens resonemang i Lidl 

Belgium tyder på att det rättsliga innehållet i rättfärdigandegrunden att upprätthålla en väl 

avvägd fördelning av beskattningsrätten innefattar en symmetri mellan positiv och negativ 

inkomst samt en klar respekt för de vanligt förekommande lösningar som medlemsstaterna 

har utarbetat emellan sig genom skatteavtal.  

 

Vad gäller den förekommande terminologin med avseende på uttrycket fördelningen av 

beskattningsrätten har jag nämnt att olika uttryck förekommer i de engelska och de franska 

versionerna av målen.280 I de svenska versionerna används uttrycket fördelningen av 

beskattningsrätten och rättfärdigandegrunden omnämns oftast som att ”säkerställa en 

välavvägd fördelning av beskattningsrätten”281 eller en ”väl avvägd fördelning av 

beskattningsbefogenheterna mellan medlemsstaterna”282. I och med målet Oy AA används 

formuleringen ”[b]ehovet av att upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna”283, vilket även återkommer i det senare målet Lidl Belgium, men där 

är ordet ”upprätthålla” utbytt mot ”bevara”.284 

 

På engelska är formuleringen ”a balanced allocation of the power to impose taxes” det mest 

förekommande uttrycket.285 Rättfärdigandegrundens omnämns med syftet att “protect a 

balanced allocation of the power to impose taxes”286 eller “the need to safeguard a balanced 

allocation of the power to tax between Member States”287 samt ” the need to preserve the 

                                                
280 Se avsnitt 1.5.2 ovan. 
281 Se exempelvis mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 43.  
282 Mål C-347/04 Rewe Zentralfinanz, p. 39, 41-43. I målet används särskrivningen ”väl avvägd” jämfört med 

skrivningen ”välavvägd” i målet Marks & Spencer. 
283 Mål C-231-05 Oy AA, p. 53 och 60. 
284 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 30. 
285 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p.43 och mål C-414/06 Lidl Belgium, p.30. 
286 mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 43. 
287 Mål C-231-05 Oy AA p. 53 och 60. 
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allocation of the power to impose taxes between the Member States concerned”288. I de 

franska versionerna av målen omnämns ”sauvegarder une répartition équilibrée du pouvoir 

d’imposition”289, ”La répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États 

membres”290 och ”la nécessité de sauvegarder une répartition équilibrée du pouvoir 

d’imposition entre les États membres”291. De mindre skillnader i ordval som förekommer 

tyder enligt min uppfattning inte på några skillnader i innebörden av begreppet fördelningen 

av beskattningsrätten. I målet N mot Inspecteur är formuleringen väl avvägd utelämnad i 

samtliga språkversioner men jag har svårt att se att domstolen syftat precisera eller uppnå 

något särskilt med utelämnandet. Bortsett från dessa mindre avvikelser i ordval verkar 

domstolens språkbruk genomgående konsekvent sedan målet Marks & Spencer.292 

 

 

 

                                                
288 Mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 30. 
289 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p . 43. 
290 Mål C-347/04 Rewe Zentralfinanz, p. 39, 41-43. 
291 C-231-05 Oy AA, p. 53 och 60 och mål C-414/06 Lidl Belgium, p. 30. 
292 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 765. 
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5 Jämförelse mellan territorialitetsprincipen och fördelningen av 

beskattningsrätten 

Detta kapitel syftar till att klargöra huruvida rättfärdigandegrunderna territorialitetsprincipen 

och fördelningen av beskattningsrätten har samma innebörd. Inledningsvis presenteras 

synpunkter från doktrinen avseende dessa rättfärdigandegrunder med fokus dels på 

begreppsförvirringen, dels på den egentliga innebörden av rättfärdigandegrunderna. Därefter 

presenteras en jämförelse mellan territorialitetsprincipen och fördelningen av 

beskattningsrätten utifrån mina egna slutsatser med fokus dels på det rättsliga innehållet, dels 

på deras ställning som rättfärdigandegrunder.  

 

5.1 Något om begreppsförvirringen avseende rättfärdigandegrunderna inom 

området för direkt beskattning – gränsdragning och egentlig innebörd 

Det har framhållits att rättfärdigandegrunderna på den direkta beskattningens område har 

många likheter och att deras egentliga syfte är att skydda medlemsstaternas skattebaser från 

erosion.  Wattel har hävdat att det är svårt att se skillnaden mellan ”fiscal cohesion” och 

”fiscal territoriality”, som per definition syftar på sammanhang inom en och samma 

skattejurisdiktion.293 Med ”fiscal territoriality” menas, enligt min förståelse, skattemässig 

territorialitet med hänvisning till territorialitetsprincipen. Uttrycket ”fiscal cohesion” uppfattar 

jag vara en hänvisning till det som på svenska kallas skattesystemets inre sammanhang. 

Wattel har vidare påpekat: ”Both concepts refer to the neccessity to allocate to and to match 

within the same jurisdiction the ‘two sides of the same coin’ i.e. to treat base increases and 

connected base reductions ‘symmetrically within the same tax system’, i.e. to ‘protect a 

balanced allocation of the power to tax’.”294 

 
                                                
293 Wattel, P. J. Fiscal Cohesion, Fiscal Territoriality and Preservation of the (Balanced) Allocation of Taxing 
Power; What is the Difference? ur Weber, D. (ed), The influence of European Law on Direct Taxation, Kluwer 
Law International BV, 2007, s. 150-151.  
294 Ibid. 
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Anledningen till att jag citerar Wattel är hans uppenbara referens till domstolens 

formuleringar i Marks & Spencer och sättet på vilket han sammanfattar de till synes olika 

men ändå lika rättfärdigandegrunderna. Jag förstår Wattels skrivning som att han anser att 

behovet att säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten och 

territorialitetsprincipen utgör olika uttryck för i botten samma rättfärdigandegrund. 

Skrivningen ger även uttryck för den förvirring jag upplever kring skiljelinjen mellan å ena 

sidan skattesystemets inre sammanhang och å andra sidan de två mer närliggande 

rättfärdigandegrunderna fördelningen av beskattningsrätten och territorialitetsprincipen. 

Wattel har framhållit att behovet av att säkerställa (en väl avvägd) fördelning av 

beskattningsrätten verkar ha utvecklats och baserats på en upprepning av 

territorialitetsprincipen, förankrad i den internationella skatterätten och erkänd av 

gemenskapsrätten vilket rättfärdigar territoriell matchning av vinster och förluster inom 

samma skattejurisdiktion.295 Van Thiel däremot har hävdat att Wattel har fel i sitt påstående 

om den territoriella matchningen av vinster och förluster. Van Thiel har framhållit  att Wattels 

slutsatser endast ger uttryck för den internationella skatterättens företräde framför 

gemenskapsrätten, vilket enligt honom är fel utgångspunkt.296 Jag är benägen att hålla med 

Wattel i att behovet att säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten verkar 

utvecklat med grund i territorialitetsprincipen som i sin tur är förankrad i den internationella 

skatterätten samt erkänd inom gemenskapsrätten. Van Thiel har menat att det är fel att utgå 

från den etablerade ordningen inom internationell skatterätt, vilket är förståeligt utifrån 

domstolens synsätt att säkerställa en gemensam inre marknad med gemenskapsrätten som en 

egen rättsordning, sui generis. Det är emellertid min uppfattning att domstolens praxis visar  

på en respekt för den ordning som råder inom den internationella skatterätten och detta måste 

enligt min uppfattning vara ett uttryck för gränsdragningen mellan domstolens kompetens 

inom området för direkt beskattning och medlemsstaternas behörighet.  

 
                                                
295 Wattel, P. J. Fiscal Cohesion, Fiscal Territoriality and Preservation of the (Balanced) Allocation of Taxing 
Power; What is the Difference? ur Weber, D. (ed), The influence of European Law on Direct Taxation, Kluwer 
Law International BV, 2007, s. 151. 
296 Van Thiel, S., Justifications in Community Law for Income Tax Restrictions on Free Movement: Acte Clais 
Rules that Can Be Readily Applied by National Courts – Part 1, European Taxation 2008, s. 281-282. 
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Angående hur begreppen territorialitetsprincipen och fördelningen av beskattningsrätten 

förhåller sig till varandra har Wattel framfört att även om de båda målen N mot Inspecteur och 

Marks & Spencer verkar fastställa att syftet att säkerställa fördelningen av beskattningsrätten 

bygger på territorialitetsprincipen som en etablerad princip, är relationen mellan koncepten 

oklar.297 Wattel har vidare framhållit att begreppen kan överensstämma i stor utsträckning. 

Utifrån målen N mot Inspecteur och Marks & Spencer har medlemsstaterna rätt att skydda 

sina skattejurisdiktioner, det vill säga sin definition av vad som utgör fördelningen av 

beskattningsrätten, mot en förlust av beskattningsrätten avseende inkomster härrörande från 

deras eget territorium och mot import av förluster eller utgifter som saknar samband med 

inkomster härrörande från deras eget territorium.298 Emellertid har Wattel även framhävt att 

om detta är vad fördelningen av beskattningsrätten som rättfärdigandegrund innebär, är det 

egentligen enbart en annan beskrivning av behovet av det han kallar ”fiscal territorial 

cohesion”, och således av territorialitetsprincipen, som i sin tur är konceptuellt identisk med 

”fiscal cohesion”.299 Wattel har till och med dragit resonemanget ett steg längre och hävdat att 

om detta tillåter nationella åtgärder mot avsiktlig erodering eller export av skattebas och mot 

avsiktlig territoriell rubbning av förluster och kostnader, är begreppet säkerställandet av 

fördelningen av beskattningsrätten konceptuellt likalydande som behovet att bekämpa ”the 

abuse of law”, det vill säga missbruk eller skatteundandragande.  

 

Jag finner Wattels argumentation delvis befogat utifrån den generella begreppsförvirring som 

tycks råda, eller tycktes råda, efter domstolens domar i målen Marks & Spencer och N mot 

Inspecteur. Även Farmer anför att en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten verkar vara 

                                                
297 Wattel, P. J. Fiscal Cohesion, Fiscal Territoriality and Preservation of the (Balanced) Allocation of Taxing 
Power; What is the Difference?,ur Weber, D. (ed), The influence of European Law on Direct Taxation, Kluwer 
Law International BV, 2007, s. 152. 
298 Wattel, P. J. Fiscal Cohesion, Fiscal Territoriality and Preservation of the (Balanced) Allocation of Taxing 
Power; What is the Difference?,ur Weber, D. (ed), The influence of European Law on Direct Taxation, Kluwer 
Law International BV, 2007, s. 153. 
299 Ibid. 
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en återupplivad form av det tidigare närmast baktalade begreppet ”fiscal coherence”300, det 

vill säga skattesystemets inre sammanhang. Emellertid finner jag Wattels koppling till 

rättfärdigandegrunden risken för skatteundandragande eller ”the abuse of law” som något 

långsökt. Jag ser inte någon uppenbar koppling annat än att de omständigheter han nämner 

skulle kunna ge tillfälle till att rättfärdiga regler utifrån flera olika utgångspunkter. 

 

Terra & Wattel har dragit tre slutsatser avseende bevarandet av en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten; att rättfärdigandegrunden har ett nära samband med källstatsprincipen, att 

begreppet har ett nära samband med både, om det inte till och med är identiskt med, den 

skatterättsliga territorialitetsprincipen och den uppfräschade rättfärdigandegrunden 

skattesystemets inre sammanhang.301 Rättfärdigandegrunden bevarandet av fördelningen av 

beskattningsrätten interagerar och omfattar således ”fiscal cohesion”, ”fiscal territoriality” och 

källstatsprincipen.302 

 

Det framhålls regelbundet att de olika rättfärdigandegrunderna inom den direkta 

beskattningens område egentligen synes vara olika uttryck för just bevarandet av staternas 

skattebaser, trots att detta i sig inte erkänns som ett tvingande hänsyn i allmänintresset.303 

Risken för minskning av skatteintäkter har ofta åberopats som rättfärdigandegrund av 

medlemsstaterna.304 Som bekant utgör emellertid inte risken för minskning av skatteintäkter 

ett tvingande hänsyn i allmänintresset som kan rättfärdiga en inskränkande nationell 

bestämmelse.305 En sådan grund är ett rent ekonomiskt intresse.306 Emellertid kan det 

argumenteras att rättfärdigandegrunderna indirekt tjänar till att bevara staternas skattebas, det 
                                                
300 Farmer, P., Striking a Proper Balance between the National Fiscal Interests and the Community Interest – a 
perpetual Struggle?, Weber, D. (ed), The influence of European Law on Direct Taxation, Kluwer Law 
International BV, 2007, s. 32. 
301 Terra & Wattel, European Tax Law, s. 768.  
302 Ibid. 
303 Se exempelvis Lang, M., The Marks & Spencer Case – The Open Issues Following the ECJ’s Final Word, 

European Taxation, 2006, s. 57 och Cordewener, A. & Dörr, I., Case C-446/03, Marks & Spencer plc v. 
David Halsey (HM Inspector of Taxes), Judgement of the Court of Justice (Grand Chamber) of 13 December 
2005, nyr., Common Market Law Review, 2006, s. 875. 

304 Se exempelvis mål C-319/02 Manninen, p. 49. 
305 Se exempelvis mål C-35/98 Verkooijen p.59. 
306 Mål C-35/98 Verkooijen p.48 
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vill säga att förhindra en minskning av skatteintäkter. Fördelningen av beskattningsrätten och 

territorialitetsprincipen handlar om staternas rätt till skatteanspråk avseende de inkomster som 

genereras inom respektive stats territorium. Inkomster som träffas av två staters skatteanspråk 

regleras genom intern internationell skatterätt (nationella bestämmelser) och skatteavtal vilka 

enligt min uppfattning gemensamt måste anses utgöra en kompromiss mellan staterna 

avseende hur skattebas som har koppling till två stater skall delas upp mellan dessa stater. 

Fördelningen av beskattningsrätten kan således anses utgöra en uppdelning av skattebas. 

Rättfärdigandegrundernas roll blir då att erbjuda att skydd mot erosion av en medlemsstats 

skattebas, det vill säga ett skydd mot en minskning av skatteintäkter.  Jag har konstaterat att i 

målet Oy AA tycks domstolen, återigen i likhet med i målet Marks & Spencer, se till risken för 

att medlemsstaterna tvingas tillåta överföringar av skattebas till andra medlemsstater. Min 

uppfattning är att överföring av skattebas från en medlemsstat till en annan inte kan innebära 

annat än en minskning av skatteintäkter för den förstnämnda medlemsstaten. Detta anser jag 

vara ett konkret exempel på att rättfärdigandegrunden fördelningen av beskattningsrätten 

indirekt syftar till att skydda medlemsstaterna från en minskning av skatteintäkter.  

 

Emellertid har jag full förståelse för domstolens konsekventa praxis att en uttrycklig 

hänvisning till att den nationella inskränkande bestämmelsens syfte att skydda mot minskning 

av skatteintäkter inte i sig utgör ett tvingande hänsyn i allmänintresset. Om domstolen skulle 

medge detta som rättfärdigandegrund skulle enligt min uppfattning en majoritet av de 

nationella bestämmelser som blir föremål för prövning i EG-domstolen kunna rättfärdigas, 

vilket skulle verka hämmande för den fria rörligheten på den gemensamma marknaden. 

Rättfärdigandegrunderna kan enligt min uppfattning således uppfattas som ett utryck för hur 

medlemsstaterna får skydda sig mot erosion av deras skattebaser. 
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5.2 Jämförelse mellan territorialitetsprincipen och fördelningen av 

beskattningsrätten 

Det kan diskuteras hur domstolens dom i målet Marks & Spencer skall tolkas vad avser 

territorialitetsprincipen som rättfärdigandegrund. Faktumet att det kan argumenteras för att 

territorialitetsprincipen i EG-domstolens praxis utgör en slags undantagspraxis, liknande 

Keck-doktrinen, utgör en skillnad jämfört med hur domstolen har behandlat säkerställandet av 

en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten som rättfärdigandegrund. Som tidigare nämnts 

är det min uppfattning att territorialitetsprincipen togs in i den helhetsbedömning som 

domstolen gjorde i Marks & Spencer, på grund av principens nära samband med syftet att 

säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten. Med denna utgångspunkt godtogs 

territorialitetsprincipen i så fall som rättfärdigandegrund, inte som undantagspraxis, i 

kombination med risken för skatteundandragande, risken att förluster beaktas två gånger, samt 

risken för att den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten äventyras. I vilken mån 

domstolen tog hänsyn till territorialitetsprincipen är givetvis svårt att säga. I vilket fall kan jag 

dra slutsatsen att territorialitetsprincipen idag inte utgör någon självständig 

rättfärdigandegrund.  Säkerställandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten gjorde 

sitt inträde som rättfärdigandegrund i den samlade bedömningen som domstolen gjorde i 

målet Marks & Spencer. Säkerställandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten 

har heller aldrig godtagits som en självständig rättfärdigandegrund. De båda begreppen utgör 

således erkända rättfärdigandegrunder men inte självständiga sådana. Vad gäller fördelningen 

av beskattningsrätten har den senare godtagits som rättfärdigandegrund i kombination med 

endast en ytterligare grund, risken för att förluster beaktas två gånger eller risken för 

skatteflykt, vilket gör att denna grund kan anses inneha en starkare ställning som 

rättfärdigandegrund än territorialitetsprincipen.  

 

Det kan även argumenteras för att domstolens dom i Marks & Spencer innebär ett avvisande 

av territorialitetsprincipen eftersom den inte uttryckligen togs med i den samlade 
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bedömningen av rättfärdigandegrunderna.307 Jag är av uppfattningen att detta skulle innebära 

att territorialitetsprincipen generellt sett förlorat sin ställning som rättfärdigandegrund. 

Anledningen till att jag drar denna slutsats är följande. Det enda som kan konstateras 

avseende territorialitetsprincipens innebörd är att den överensstämmer med den vanligt 

förekommande ordningen inom internationell skatterätt; en medlemsstat beskattar obegränsat 

skattskyldiga för deras världsomspännande vinst medan begränsat skattskyldiga beskattas för 

inkomster hänförliga till statens territorium. Vad gäller innebörden av begreppet fördelningen 

av beskattningsrätten är det också hänförligt till den behörighetsordning som gäller mellan 

staterna att beskatta inkomster med tillräcklig anknytning till respektive stat. I de mål där 

fördelningen av beskattningsrätten har godtagits som rättfärdigandegrund har den 

medlemstats skattesystem vars nationella regel prövas, varit utformat på samma sätt, det vill 

säga obegränsat skattskyldiga beskattas för deras världsomspännande vinst medan begränsat 

skattskyldiga beskattas för inkomst som är hänförlig till statens territorium. I och med att 

dessa begrepp således kan sägas fylla samma funktion alternativt till och med sägas ha i stort 

sett samma innebörd, finns det ingen anledning att territorialitetsprincipen finns kvar som 

potentiell rättfärdigandegrund. Då har eller kommer territorialitetsprincipen att fasas ut av 

begreppet fördelningen av beskattningsrätten. 

 

Jag är av uppfattningen att det rättsliga innehållet i territorialitetsprincipen innefattas i det 

rättsliga innehållet i rättfärdigandegrunden att säkerställa den väl avvägda fördelningen av 

beskattningsrätten. Territorialitetsprincipens innebörd kan som sagt sägas vara att 

beskattningsanspråket baseras på territorialitet på så vis att alla inkomster med tillräcklig 

anknytning till statens territorium beskattas. Anknytningen består i en kombination av 

hemstatsprincipen (obegränsat skattskyldiga beskattas för sin världsomspännande vinst) och 

källstatsprincipen (begränsat skattskyldiga beskattas för den inkomst som är hänförlig till 

statens territorium). Detta anser jag vara ett sätt på vilket fördelningen av beskattningsrätten 

kan ske. Begreppet fördelningen av beskattningsrätten uppfattar jag som mer neutralt på så 

                                                
307 Lang, M. The Marks & Spencer Case – The Open Issues following the ECJ’s Final Word, European Taxation 
2008, s. 59. 
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vis att det kan omfatta flera sätt på vilka fördelningen av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna kan ske, på grund av att det är staterna själva som fortfarande har 

behörigheten att bestämma över sitt eget skatteanspråk. Emellertid har domstolen aldrig, mig 

veterligen, godtagit fördelningen av beskattningsrätten som rättfärdigandegrund i andra fall än 

där den i fallet aktuella fördelningen är i enlighet med ovan nämnda innebörd av 

territorialitetsprincipen.  

 

I och med målet Lidl Belgium tycks dessutom begreppet fördelningen av beskattningsrätten 

innefatta en viss symmetri avseende den skattemässiga behandlingen av positiv och negativ 

inkomst. Emellertid kan det inte påstås att en sådan symmetri skulle vara oförenlig med en 

beskattning i enlighet med territorialitetsprincipen varför begreppen onekligen är i stort sett 

överensstämmande avseende deras rättsliga innehåll.  

 

Min slutsats är således att det rättsliga innehållet i den skatterättsliga territorialitetsprincipen 

enligt EG-domstolens praxis ryms i det rättsliga innehållet i rättfärdigandegrunden 

säkerställandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten. Det senare utgör dock ett 

mer neutralt begrepp som inte utesluter andra sätt, än i enlighet med territorialitetsprincipen, 

på vilka fördelningen av beskattningsrätten kan ske.  
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6 Sammanfattande slutsatser 

 

Syftet med denna uppsats är att fastställa gällande rätt avseende begreppen 

territorialitetsprincipen och fördelningen av beskattningsrätten som rättfärdigandegrunder 

inom EG-skatterätten. De frågeställningar som uppsatsen avser besvara är de följande: 

Vad innebär den territorialitetsprincipen i ett EG-rättsligt sammanhang? Vad innebär det av 

EG- domstolen använda uttrycket säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten? I 

vilken utsträckning utgör säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten och 

territorialitetsprincipen självständiga rättfärdigandegrunder? Genom att besvara dessa frågor 

besvaras även den slutliga frågeställningen; i vilken mån utgörs begreppen 

territorialitetsprincipen och säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten av samma 

rättsliga innehåll? 

 

Utifrån EG-domstolens praxis kan endast en slutsats dras avseende territorialitetsprincipens 

rättliga innehåll. Ett skattesystem som beskattar personer som har hemvist i landet för deras 

världsomspännande inkomster, obegränsat skattskyldiga, medan personer som inte har 

hemvist i landet enbart beskattas för inkomster som är hänförliga till statens territorium, 

begränsat skattskyldiga, är i enlighet med den skatterättsliga territorialitetsprincipen såsom 

den erkänns av EG-domstolen.  

 

Trots att det skattesystem vars skattebestämmelse prövas gentemot den fria rörligheten är 

utformat i enlighet med territorialitetsprincipens ovannämnda innebörd kan dock inte 

territorialitetsprincipen enskilt motivera skatteregler som begränsar den fria rörligheten. 

Territorialitetsprincipen utgör således inte en självständig rättfärdigandegrund.  

 

Det första målet där säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten tillmättes vikt som 

rättfärdigandegrund var målet Marks & Spencer. Där godtogs rättfärdigandegrunden i 

kombination med risken för skatteundandragande och risken för att förluster beaktas två 

gånger. I målet Oy AA godtogs rättfärdigandegrunderna fördelningen av beskattningsrätten 
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och risken för skatteflykt gemensamt. I det senare målet Lidl Belgium godtogs 

rättfärdigandegrunderna fördelningen av beskattningsrätten och risken att förluster beaktas två 

gånger gemensamt och domstolen påpekade att två av de tre godtagna 

rättfärdigandegrunderna från den samlade bedömningen i Marks & Spencer kan räcka för ett 

rättfärdigande. Fördelningen av beskattningsrätten utgör således inte heller en självständig 

rättfärdigandegrund men har en starkare ställning än territorialitetsprincipen. 

 

Jag är av uppfattningen att det rättsliga innehållet i territorialitetsprincipen innefattas i det 

rättsliga innehållet i rättfärdigandegrunden att säkerställa en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten. Territorialitetsprincipens innebörd kan som sagt sägas vara att 

beskattningsanspråket baseras på territorialitet på så vis att alla inkomster med tillräcklig 

anknytning till statens territorium beskattas. Anknytningen består i en kombination av 

hemstatsprincipen; obegränsat skattskyldiga beskattas för sin världsomspännande vinst, och 

källstatsprincipen; begränsat skattskyldiga beskattas för den inkomst som är hänförlig till 

statens territorium. Detta anser jag vara ett sätt på vilket fördelningen av beskattningsrätten 

kan ske. Begreppet fördelningen av beskattningsrätten uppfattar jag som mer neutralt på så 

vis att det kan omfatta flera sätt på vilka fördelningen av beskattningsrätten kan ske, på grund 

av att det är staterna själva som fortfarande har behörigheten att bestämma över sitt eget 

skatteanspråk.  

 

Målen N mot Inspecteur och Lidl Belgium tyder på att rättfärdigandegrunden fördelningen av 

beskattningsrätten ger uttryck för en viss respekt för de vanligt förekommande 

skatteavtalslösningar som medlemsstaterna har utarbetat emellan sig. Det är min uppfattning 

att den vanligt förekommande ordningen inom internationell skatterätt är att beskattning sker i 

enlighet med ovan nämnda innebörd av territorialitetsprincipen, varför detta inte föranleder 

någon klar skillnad mellan begreppens innehåll. 

 

I och med målet Lidl Belgium tycks dessutom begreppet fördelningen av beskattningsrätten 

innefatta en viss symmetri avseende den skattemässiga behandlingen av positiv och negativ 
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inkomst. Emellertid kan det inte påstås att en sådan en sådan symmetri skulle vara oförenlig 

med en beskattning i enlighet med territorialitetsprincipen varför begreppen onekligen är i 

stort sett överensstämmande avseende deras rättsliga innehåll.  

 

Min slutsats är således att det rättsliga innehållet i den skatterättsliga territorialitetsprincipen 

enligt EG-domstolens praxis ryms i det rättsliga innehållet i rättfärdigandegrunden 

säkerställandet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten. Det senare utgör dock ett 

mer neutralt begrepp som inte utesluter andra sätt, än i enlighet med territorialitetsprincipen, 

på vilka fördelningen av beskattningsrätten kan ske.  

 

Eftersom dessa två rättfärdigandegrunder i stort sett tjänar samma syfte är det enligt min 

uppfattning sannolikt att territorialitetsprincipen har eller kommer att fasas ut av fördelningen 

av beskattningsrätten, som ju redan har en starkare ställning som rättfärdigandegrund. 
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