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1. Inledning

1.1. Bakgrund

År 2008 avgjordes Malta-målet1 av Högsta Förvaltningsdomstolen2 (HFD). Utgången

av målet var att de svenska reglerna om uttagsbeskattning i viss omfattning ansågs

strida mot EU-rättens etableringsfrihet. HFD ansåg att reglerna visserligen hade

rättfärdigandegrund men att åtgärderna var oproportionerliga och att mindre ingripande

åtgärder kunde vidtas för att uppnå syftet. Med anledning av Malta-målet infördes en ny

lagstiftning i Sverige som innebär att anstånd med inbetalning av skatt ges vid

uttagsbeskattning som aktualiseras när Sverige förlorar beskattningsrätten på grund av

ett skatteavtal med en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Även EU-domstolen (EUD) har i ett flertal mål behandlat frågan om nationella

lagreglers förenlighet med etableringsfriheten. Den 6 september 2012 meddelade EUD

dom i mål C-38/10 Europeiska Kommissionen mot Portugisiska Republiken (Portugal-

målet). I målet fastslog EUD att den portugisiska lagstiftningen inte var förenlig med

EU-rättens etableringsfrihet. EUD ansåg att ett åsidosättande av etableringsfriheten

förelåg eftersom den portugisiska lagstiftningen innebar att ett bolag utan hemvist i

Portugal, som flyttar delar av eller samtliga tillgångar, i ett i Portugal beläget fast

driftställe till en annan medlemsstat blir beskattad för orealiserade värdeökningar vid

tidpunkten för flytten av tillgångarna. EUD:s dom i Portugal-målet kastar nytt ljus på

frågan om Sveriges regler om uttagsbeskattning till fullo är förenliga med

etableringsfriheten, trots den anståndsreglering som införts.

1.2. Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att behandla huruvida den svenska lagstiftningen om

uttagsbeskattning av bolag enligt 22:5 p. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) står i

strid med EU-rättens etableringsfrihet. Fokus kommer med anledning av EUD:s

avgörande i Portugal-målet vara vad som sker i den situation då ett bolag med ett fast

driftställe i Sverige men utan hemvist i landet, väljer att flytta delar av eller samtliga

sina tillgångar till en annan medlemsstat. För att utreda om 22:5 p. 2 IL är förenlig med

etableringsfriheten kommer några delfrågor att behandlas. Dels kommer det att utredas

om det föreligger någon rättfärdigandegrund för 22:5 p. 2 IL och om denna kan anses

1 RÅ 2008 ref.30.
2 Dåvarande Regeringsrätten. För att vara enhetlig kommer jag fortsättningsvis alltid att hänvisa till
Högsta Förvaltningsdomstolen även för de fall då den kallades Regeringsrätten.
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vara proportionerlig. Därutöver kommer olika förslag på åtgärder och dess förenlighet

med etableringsfriheten att analyseras.

1.3. Avgränsningar

Uppsatsen avser endast att behandla uttagsbeskattning enligt 22:5 p. 2 IL som

aktualiseras vid gränsöverskridande transaktioner. I de fall det behövs för att få en bild

av vad som tidigare räknats som uttagsbeskattning och vad som idag innefattas i

begreppet kommer även andra typer av uttagsbeskattning att behandlas. Uppsatsen

behandlar endast huruvida de svenska reglerna om uttagsbeskattning kan anses utgöra

en inskränkning av etableringsfriheten. De andra grundläggande friheterna kommer inte

att behandlas inom ramen för denna uppsats.

1.4. Metod och material

Den metod som används i uppsatsen är en rättsdogmatisk metod. Jag har därför haft de

centrala rättskällorna i svensk rätt och i EU-rätt som utgångspunkt. Inom svensk rätt

har jag utgått från den nationella lagtexten och där har förarbetena stor betydelse för

tolkningen av lagen. Inom EU-rätten har jag utgått från artiklar i EU:s fördrag och till

stor betydelse för tolkningen av dessa har EU-rättens antagna principer varit samt praxis

från EUD. Den rättsdogmatiska metoden har därmed skiljt sig åt i olika delar av

uppsatsen eftersom jag behandlat både svensk intern rätt och EU-rätt. Den

rättsdogmatiska metoden syftar till att fastställa och precisera innehållet av vilka

rättsregler som finns idag eller som bör skapas av lagstiftaren. 3 Denna uppsats

innehåller avsnitt som behandlar både nuvarande rättsregler och rättsregler som kanske

borde skapas av lagstiftaren. För att förstå reglernas innebörd och ge djup till analysen

har jag även tagit hjälp av doktrin och tidsskriftsartiklar som berör såväl svensk rätt som

EU-rätt.

Den 31 januari 2013 avgjordes mål C-301/11 Europeiska kommissionen mot

Nederländerna av EUD. Med anledning av att domen ännu endast har offentliggjorts på

franska och holländska har målet inte beaktats inom ramen för denna uppsats. Att målet

inte har beaktas beror alltså på att jag inte behärskar dessa språk tillräckligt bra och inte

för att jag tror att fallet inte skulle tillföra något till uppsatsen.

3 Lehrberg s. 167.
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1.6. Terminologi

När jag i uppsatsen talar om EU-rättens regler om etableringsfrihet avses

etableringsfrihet enligt både EU-fördraget och avtalet om EES. Båda rättsakterna

reglerar samma fyra grundläggande friheter, däribland etableringsfriheten. I uppsatsen

hänvisas till de artiklar som reglerar etableringsfriheten i Fördraget om Europeiska

Unionens Funktionssätt (FEUF) även om också etableringsfrihet enligt avtalet om EES

också avses.

1.5. Disposition

Kapitel 2 avser att ge en överblick av de svenska reglerna om uttagsbeskattning. En kort

beskrivning av reglerna generellt ges samt en mer ingående beskrivning av reglerna om

uttagsbeskattning som aktualiseras vid gränsöverskridande omstruktureringar. För att

öka förståelsen behandlas även vad syftet och bakgrunden till reglerna är. Vidare

avhandlar kapitel 3 de EU-rättsliga aspekterna. Kapitlet innehåller en redogörelse av

EU-rättens förhållande till svensk rätt och då i synnerhet på det skatterättsliga området.

Därefter behandlas den för uppsatsen relevanta etableringsfriheten och vad det finns för

möjligheter till att inskränka en sådana grundläggande frihet. Kapitel 4 behandlar

aktuell rättspraxis som belyser problematiken med nationella regler om

uttagsbeskattning och deras förenlighet med etableringsfriheten. Därefter behandlas de

svenska reglerna om anstånd med betalning av skatt som infördes till följd av Malta-

målet i kapitel 5. I kapitel 6 följer en analys av de svenska uttagsbeskattningsreglerna i

ljuset av EUD:s avgörande i Portugal-målet. Kapitlet avhandlar huruvida regeln i 22:5

p. 2 IL är att anse som oförenlig med etableringsfriheten och om den i sådant fall skulle

kunna rättfärdigas. Vidare behandlas i kapitel 7 vad som skulle kunna vara en lämplig

åtgärd för att de svenska reglerna om uttagsbeskattning ska anses vara förenliga med

EU-rätten. Slutligen innehåller kapitel 8 en avslutande kommentar till uppsatsen.
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2. Uttagsbeskattning

2.1. Inledning

Detta inledande kapitel syftar till att ge läsaren en överblick av de svenska reglerna om

uttagsbeskattning. Först kommer en kort bakgrund till reglerna och deras syfte att ges.

Därefter kommer en genomgång ske av själva reglerna där fokus kommer att vara på

vad uttagsbeskattning kan innebära för bolag och företagsgrupper vid

gränsöverskridande transaktioner eller omstruktureringar.

2.1. Bakgrund och syfte

De svenska reglerna om uttagsbeskattning finner vi idag i 22 kap. IL. Allmänna regler

om uttagsbeskattning infördes i den svenska lagstiftningen genom 1990 års

skattereform. Det hade tidigare funnits regler om uttagsbeskattning men med en

begränsad omfattning. Genom skattereformen möjliggjordes uttagsbeskattning i större

utsträckning genom att tillgångar som tidigare varit hänförliga till inkomstslaget kapital,

och därmed beskattats enligt kapitalvinstreglerna, efter reformen till stor del skulle

beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet istället. Bestämmelserna som infördes

innehöll ett undantag, nämligen när särskilda skäl förelåg. I dessa fall gjordes undantag

från de generella reglerna om uttagsbeskattning. Syftet med undantaget var att

möjliggöra omstruktureringar för företag. År 1998 infördes en ny lagreglering som

innehöll en konkret undantagsbestämmelse som stadgade att uttagsbeskattning inte ska

ske vid underprisöverlåtelser av tillgångar.4 Idag finns det undantaget reglerat genom

reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL.

Det grundläggande syftet med reglerna om uttagsbeskattning är att förhindra att

obeskattade värden förs ut ur näringsverksamhet och vid gränsöverskridande situationer

är syftet också att bevara den svenska skattebasen.5 Neutralitetsskäl är det som främst

motiverar reglerna om uttagsbeskattning. Det ska inte vara skattemässigt mer gynnsamt

att konsumera tillgångar från den egna näringsverksamheten än att förvärva dem av en

annan producent. Neutralitetsprincipen bygger på att skattemässiga skäl inte ska

påverka den skattskyldiges handlingsalternativ.6 Reglerna om uttagsbeskattning syftar

också till att säkerställa en effektiv dubbelbeskattning, vilket är en grundläggande

4 Prop. 1998/99:15 s. 163.
5 Prop. 2009/10:39 s. 13.
6 LLMSS s. 45 och 297.
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princip avseende bolagsbeskattning.7 Innebörden av principen om dubbelbeskattning är

att aktiebolag beskattas i två led. Först ska aktiebolaget beskattas för sin inkomst av

näringsverksamhet och därefter ska aktieägarna beskattas för erhållen utdelning. 8

Uttagsbeskattningens del i dubbelbeskattningen är att den ser till att det verkliga

resultatet i näringsverksamheten blir beskattat i det första ledet.9

2.2. Allmänt om reglerna för uttagsbeskattning

Rättsföljden av uttagsbeskattning regleras i 22:7 IL och innebär att uttag av en tillgång

eller tjänst ur en näringsverksamhet skattemässigt ska behandlas som om den avyttrats

mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet. En första förutsättning för att

rättsföljden ska inträda är att det föreligger ett uttag. Ursprungligen var det uttag av

livsmedel som gjordes av jordbrukare för eget bruk som var av störst betydelse.

Vanligtvis avyttrade jordbrukaren sina varor och tjänster till utomstående kunder mot

marknadsmässig ersättning som sedan intäktsfördes i näringsverksamheten. För att

garantera att jordbrukaren blev beskattad för det verkliga resultatet även för de fall

denne själv tillgodogjorde sig sina varor och tjänster krävdes det att denne beskattades

för varans marknadsvärde. Detta möjliggjordes genom reglerna om uttagsbeskattning.

Numera anser inte lagstiftaren att det endast är vid privata förfoganden som

uttagsbeskattning är tillämpligt utan även vid underprisöverlåtelser mellan företag.10

Detta går tydligt att utläsa genom de regler om uttagsbeskattning vi idag tillämpar.

Vad som idag avses med uttag finns stadgat i 22:2-6 IL. I första hand avses

fortfarande att den skattskyldige själv tillgodogör sig en tillgång från sin

näringsverksamhet eller att han för över den till en annan näringsverksamhet, 22:2 IL.

Men uttag föreligger även då den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller

mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat,

22:3 IL. Om transaktionen som företas mellan parterna är att betrakta som affärsmässigt

motiverad föreligger alltså inget uttag. Vidare innehåller 22:5 IL fem punkter med olika

situationer som ska räknas som uttag även fast de inte faller under den allmänna

definitionen av uttagsbeskattning i 22:2 IL. I 22:5 p. 1 IL stadgas att det föreligger ett

uttag när näringsverksamhet upphör genom att bolaget likvideras eller att ett utländskt

bolags fasta driftställe i Sverige upphör. Den andra punkten stadgar att ett uttag också

7 Wiman s. 32.
8 LLMSS s. 393.
9 Wiman s. 32.
10 A.a. s. 21.
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föreligger när skattskyldigheten för inkomst från en näringsverksamhet helt eller delvis

upphör. Detta aktualiseras vanligtvis när en näringsverksamhet inte längre har sitt fasta

driftställe i Sverige på grund av att det flyttats eller lagts ned. Den tredje punkten anger

att som uttag ska också räknas när tillgångar förs över från en del av en

näringsverksamhet till en annan del av näringsverksamheten om skatteskyldighet

föreligger för den förra delen men inte för inkomst från den senare delen.

Bestämmelserna i punkt fyra och fem utgör uttagsbeskattning i form av exit-

beskattning. Det innebär att beskattningsrätt finns för Sverige och den faktor som

utlöser beskattningen är att tillgången/verksamheten inte längre ska beskattas i

Sverige. 11 Punkt fyra anger närmare att den situation att näringsverksamheten inte

längre helt eller delvis ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal ska ses som

uttag och punkt fem anger att tillgångar som förs från en del av en näringsverksamhet

till en annan del om den senare delen men inte den förra är undantagen från beskattning

i Sverige genom skatteavtal.

2.3 Gränsöverskridande omstruktureringar

Omstruktureringar inom företagsgrupper är vanligt förekommande. Det är mycket

viktiga transaktioner ekonomiskt och kan ofta leda till betydande skattemässiga

konsekvenser. Överlåtelser och ombildningar kan ske i många olika former.12 Nya bolag

kan bildas, gamla kan avvecklas och befintliga kan byta bolagsform. Med anledning av

neutralitetsskäl ska inte företagsgruppers val av organisationsform påverkas av

skattemässiga skäl. Den valda organisationsformen ska inte beskattas annorlunda

jämfört med om verksamheten hade bedrivits genom en juridisk person istället för som

en företagsgrupp. Med hänsyn till detta ska omstruktureringar eller ombildningar inom

en företagsgrupp kunna ske utan omedelbara skattekonsekvenser. Först när en

överlåtelse sker till en utomstående part ska beskattningen utlösas.13 Detta bidrar även

till att kontinuitetsprincipen efterlevs. För att säkerställa att det här upprätthålls i största

möjliga mån finns i IL regleringar för alla företagsombildningar där beskattning ska

kunna undvikas.14 Däribland kan nämnas regler om fusion, verksamhetsavyttringar och

underprisöverlåtelser, vilka alla är nära sammankopplade med reglerna om

11 Dahlberg s. 134.
12 LLMSS s. 517.
13 Wiman s. 21 ff och prop. 1953:28 s. 40.
14 LLMSS s. 518.
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uttagsbeskattning. Den här uppsatsen kommer kortfattat att behandla reglerna om fusion

då de i vissa fall kan aktualisera uttagsbeskattning enligt 22:5 p. 2 IL.

2.4 Fusion och kvalificerad fusion

De skatterättsliga reglerna om fusion återfinns i 37 kap. IL och är resultatet av Sveriges

implementering av fusionsdirektivet (90/434/EEG) i samband med vårt inträde i EU den

1 januari 1995. 15 Direktivet är endast tillämpligt för bolag med hemvist i

medlemsstaterna men i Sverige valde vi att implementera direktivet med tillämplighet

för både inhemska och gränsöverskridande fusioner. 37 kap. IL är därmed tillämpligt för

alla länder som uppfyller villkoren och inte uttryckligen undantas. Det grundläggande

syftet med direktivet är att underlätta vid gränsöverskridande omstruktureringar av

företag.16 De omstruktureringsfall som behandlas i direktivet ska kunna företas utan att

någon omedelbar beskattning aktualiseras. 17 I ingressen till direktivet anförs att de

ombildningar som omfattas inte bör hindras av restriktioner, olägenheter eller

snedvridning och att skattebestämmelserna i medlemsstaterna kan utgöra sådana hinder.

Det anges vidare att det är nödvändigt att införa skatteregler som är neutrala från

konkurrenssynpunkt för att nationella bestämmelser inte ska kunna utgöra ett hinder.

Rådets uppfattning var att medlemsstaternas lagstiftning missgynnade

gränsöverskridande ombildningar inom EU jämfört med nationella ombildningar och att

denna nackdel därmed måste undanröjas. Den enda tillfredsställande lösningen ansågs

vara ett gemensamt skattesystem för området. 18 Ett sådant system bör enligt

fusionsdirektivet uppfylla åtminstone två syften. Nämligen att undvika beskattning av

fusioner, fissioner, partiella fissioner, överföringar av tillgångar samt utbyte av aktier

och andelar och att värna om den stats ekonomiska intressen där det överlåtande eller

det förvärvande bolaget är hemmahörande.19 Direktivet innebär att Sverige har gjort ett

åtaganade att se till att den svenska skattelagstiftningen som avser gränsöverskridande

omstruktureringar ska vara utformad i enlighet med direktivet. Även skatteregler om

rent nationella omstruktureringar påverkas av direktivet. Dels för att Sverige haft som

ambition att utforma de nationella reglerna i enlighet med direktivet och dels för att

15 De associationsrättsliga reglerna om fusion står att finna i 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (ABL).
16 Ingressen till direktiv 2009/133/EEG och prop. 1994/95:52 s. 1.
17 Prop. 1994/95:52 s. 26.
18 Punkt (2), (3) och (4) i ingressen till direktiv 2009/133/EEG.
19 Punkt (5) i ingressen till direktiv 2009/133/EEG.
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EUD genom praxis angett att nationella regler om beskattning vid omstruktureringar ska

tolkas i ljuset av direktivet.20

Reglerna i 37 kap. IL har därför till syfte att undvika beskattning vid själva

fusionstillfället genom att det övertagande företaget tar över det överlåtande företagets

skattemässiga situation i enlighet med kontinuitetsprincipen. Den skatterättsliga

definitionen av en fusion står att finna i 37:3 IL. Bestämmelsen definierar en fusion som

en ombildning där samtliga tillgångar och skulder hos det överlåtande företaget tas över

av det övertagande företaget och det överlåtande företaget löses upp utan likvidation.

För att en fusion inte ska innebära omedelbar beskattning krävs det att den är

kvalificerad. För att fusionen ska vara kvalificerad ska enligt 37:11 IL det överlåtande

företaget omedelbart före fusionen ha varit skattskyldigt i Sverige för någon del av sin

verksamhet och det övertagande företaget ska enligt 37:12 IL omedelbart efter fusionen

vara skattskyldigt i Sverige för den verksamhet som övertagits.

Reglerna om kvalificerad fusion är därmed inte alltid tillämpliga vid

gränsöverskridande fusioner. För det fall det överlåtande företaget är svenskt men utan

fast driftställe i Sverige innebär en fusion med ett övertagande företag i en annan stat att

Sverige efter fusionen inte längre har någon rätt att beskattat verksamheten och det

utgör därför ingen kvalificerad fusion. Istället sker uttagsbeskattning enligt 22:5 p. 2 IL

av ett belopp som motsvaras av skillnaden mellan verksamhetens marknadsvärde och

det skattemässiga värdet. Dock medges fiktiv avräkning för den utländska skatt som

skulle ha betalats om verksamheten sålts till marknadspris i det förvärvande bolagets

stat. 21 Fiktiv avräkning kräver att det förvärvande bolagets stat är medlem i EU.

Av fusionsdirektivet och dess syfte kan det utläsas att EU:s ambition är att

underlätta gränsöverskridande omstruktureringar. Trots Sveriges implementering av

fusionsdirektivet är det ett flertal situationer i den svenska skattelagstiftningen som

innebär omedelbar beskattning vid omstruktureringar. En av dem är alltså

gränsöverskridande fusioner som inte är kvalificerade som aktualiserar

uttagsbeskattning enligt 22:5 p. 2 IL. Även i andra fall än vid fusion kan

uttagsbeskattning enligt 22:5 p. 2 IL aktualiseras med anledning av gränsöverskridande

transaktioner som kan vara led i omstruktureringar vilket kommer att behandlas i denna

uppsats. Även om reglerna om uttagsbeskattning inte uttryckligen ryms inom ramen för

fusionsdirektivet ger direktivet en bra bild av vad EU eftersträvar vad gäller

20 Dahlberg s. 413.
21 Reglerna om fiktiv avräkning av utländsk skatt finns i 37:30 IL.
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gränsöverskridande omstruktureringar och förhindrandet av omedelbar beskattning vid

sådana omstruktureringar.



15

3. EU-rättsliga aspekter

3.1. Inledning

I det här kapitlet kommer en redogörelse av en av EU-rättens grundläggande friheter,

etableringsfriheten att ges och en överblick av vad det finns för möjligheter att

inskränka en grundläggande frihet genom nationell lagstiftning. Syftet är att med den

bakgrunden ge läsaren en bättre förståelse av den analys som följer senare i

framställningen. Inledningsvis kommer dock en bild av EU-rättens förhållande till den

nationella rätten och då särskilt vad den har för betydelse för lagstiftningen på det

skatterättsliga området att ges.

3.2. EU-rättens förhållande till nationell rätt

EU-rätten utgör en självständig rättsordning som är skild från både folkrätt och nationell

rätt. Sedan Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995 utgör EU-rätten en del av vår

nationella rättsordning. Vi är förpliktigade att lojalt tillämpa och ge effekt åt dess regler

och principer.22 De nationella rättsreglerna stämmer inte i alla fall överens med EU-

rätten och i ett sådant fall måste en av rättsordningarna ges företräde. Till en början var

inte denna fråga reglerad i EU-fördragen. Principen om EU-rättens företräde framför

nationell rätt slogs för första gången fast i målet 6/64 Costa v. ENEL. Ett

förhandsavgörande från EU-domstolen begärdes eftersom den ena parten (Costa) ansåg

att den italienska lagstiftningen om nationalisering av elindustrin stod i strid mot vissa

bestämmelser i Romfördraget. EU-domstolen angav att Romfördraget skapat en egen

rättsordning i och med ikraftträdandet och att det blivit en integrerad del av

medlemsstaternas rättsordningar, vars regler de nationella domstolarna blivit skyldiga

att tillämpa.23 I domen hänvisades till det tidigare avgjorda målet 26/62 Van Gend en

Loos. I detta mål framhöll domstolen även att medlemsstaterna har låtit inskränka sina

suveräna rättigheter, dock inom begränsade områden, och skapat en rättsordning med

förpliktelser för såväl medborgare som för staten. 24 I mål 11/70 Internationale

Handelsgesellschaft mot Einfuhr- und Vorratsstelle Getreide förtydligade EU-

domstolen sin ståndpunkt ytterligare genom att slå fast att EU-rätten har företräde

framför alla former av nationell rätt, inklusive nationella författningar och grundlagar.25

22 Bernitz & Kjellgren s. 75.
23 Mål 6/64 Costa v. ENEL.
24 Mål 26/62 Van Gend en Loos.
25 Mål 11/70 Internationale Handelsgesellsehaft mot Einfuhr- und Vorratsstelle Getreide p. 3.
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Enligt EU-domstolen innebär EU-rättens företräde framför nationell rätt bland

annat att det är de nationella domstolarna och myndigheternas skyldighet att skydda de

rättigheter som tillkommer dess medborgare genom EU-rätten genom att företa en

fördragskonform tolkning vid tillämpningen av de nationella reglerna.26 EU-domstolen

har fastslagit att nationella domstolar och myndigheter är skyldiga att tolka nationell

lagstiftning med hänsyn till relevanta bestämmelser i EU-rätten och oberoende av om

dessa har direkt effekt eller inte. Denna förpliktelse grundades först på lojalitetsplikten,

som idag återfinns i art. 4.3 i Fördraget om Europeiska Unionen (EUF), men har senare

upphöjts till en allmän förpliktelse genom rättspraxis.27

3.3. EU-rättens inflytande på skatteområdet

Vad gäller skatteområdet föreligger inom EU-rätten en konflikt mellan

medlemsstaternas vilja att behålla sin suveränitet på skatteområdet och det behov som

finns inom EU av att samordna och harmonisera skatteområdet för att effektivt kunna

fortsätta driva på den ekonomiska integrationen.28

EU-rätten brukar delas in i primär och sekundär rätt. Den primära rätten består av

fördragstexterna och är överordnad den sekundära rätten. Skatteområdet tillhör den

sekundära EU-rätten vilken har skapats genom beslut av EU:s institutioner.

Sekundärrätten består av en mängd olika rättsakter av varierande karaktär och rättsliga

konsekvenser.29 Art. 288 FEUF räknar upp och beskriver de aktuella rättsakterna.

Den direkta beskattningen regleras inte av någon egen artikel i FEUF utan

harmoniseringen av den direkta beskattningen regleras genom en allmän

harmoniseringsbestämmelse, art. 115 FEUF. Enligt denna artikel ska rådet utfärda

direktiv vid harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning som direkt inverkar på den

inre marknadens upprättande eller funktion. Detta ska förstås som att andra rättsakter på

området inte är tillåtna.30 Bestämmelsen innehåller även ett krav på enhällighet hos

rådet. Det är därmed direktiv som är den centrala rättsakten för att reglera direkt

beskattning.

26 Källqvist & Köhlmark s.310.
27 Bernitz & Kjellgren s. 94. Se även C-397/01-403/01 Pfeiffer m.fl. mot Deutsches Rotes Kreutz och C-
105/03 Pupino.
28 Bernitz & Kjellgren s. 301.
29 Ståhl m.fl. s. 21.
30 Ståhl s. 22.
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Vad gäller EU-direktiv kan de betraktas som en form av indirekt lagstiftning som

betyder att EU går via den nationella rätten för att kunna införa nya bestämmelser.31 Ett

direktiv är endast bindande avseende det resultat som ska uppnås och direktivet

innehåller därmed målsättningar och resultat som medlemsstaterna ska uppnå inom en

bestämd tid.32 Som tidigare nämnts är fusionsdirektivet ett direktiv som gett effekt på

den direkta beskattningens område.

3.4. Grundläggande friheter

Inom EU-rätten talas det om den inre marknaden vilken syftar till en ekonomisk

integration inom EU. Den inre marknaden ska vara ett område utan handelshinder

mellan medlemsstaterna och med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital

inom hela unionen.33 Den fria rörligheten för dessa fyra områden brukar kallas ”de fyra

friheterna” och finns reglerade i FEUF. 34 Under en lång tid verkade uppfattning bland

medlemsstaterna vara att FEUF:s bestämmelser inte kunde få genomslag på det

skatterättsliga området. Genom mål 270/83 Avoir Fiscal fastslog dock EUD att

skattebestämmelser som hindrar etableringsfriheten kan angripas med stöd av FEUF.

Därefter har EUD utvecklat praxis, genom ett stort antal mål, till att gälla även de andra

fördragsfriheterna. Numera är det därmed klarlagt att skattereglerna måste utformas i

enlighet med fördragets bestämmelser.35

Den frihet som kommer att behandlas och är av intresse för den här uppsatsen är

etableringsfriheten som finns reglerad i art. 49 i FEUF. Artikeln stadgar att inom ramen

för bestämmelserna i art. 49 – 55 FEUF ska inskränkningar för medborgare i en

medlemsstat att fritt etablera sig inom en annan medlemsstats territorium förbjudas. Art.

54 FEUF stadgar att etableringsfriheten omfattar även juridiska personer som bildats i

överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, huvudkontor

eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen. Art. 49 FEUF stadgar att förbudet

även omfattar inskränkningar för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i någon

medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag i en annan medlemsstat. I

artikelns andra stycke stadgas att friheten innefattar en rätt att starta och utöva

verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och driva företag på samma villkor

som etableringsladets lagstiftning föreskriver för sina egna medborgare. Inskränkningar

31 Ståhl s. 44.
32 Dahlberg s. 333 f.
33 Art. 26.2 FEUF
34 Bernitz & Kjellgren s. 232.
35 Ståhl m.fl s. 70.
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av etableringsfriheten kan därmed utgöra ett hinder både i verksamhetsstaten och i

hemstaten.36

Etableringsfriheten utgör en viktig del av den utvidgade handelsmarknaden och

internationaliseringen av densamma. Den är en grundförutsättning för att möjliggöra

tillhandahållandet av olika typer av tjänster över nationsgränserna. 37

Etableringsfrihetens syfte är dock inte att ställa upp ett krav på allmän etableringsfrihet

utan huvudregeln är istället att det ska vara likhet i etableringsförutsättningarna i de

olika medlemsstaterna. Det innebär inte att det ska föreligga en allmän rätt att alltid fritt

etablera sig utan att det mellan inhemska rättssubjekt och rättssubjekt från en annan

medlemsstat ska föreligga lika förutsättningar för att få etablera sig eller erbjuda

tjänster, för såväl fysiska som juridiska personer.38

FEUF:s bestämmelse om etableringsfrihet har direkt effekt. Detta innebär att

nationella lagregler som strider mot bestämmelsen måste sättas åt sidan om de inte kan

rättfärdigas och det inte finns andra tänkbara åtgärder som är mindre ingripande.39

3.5. Diskriminerings- och restriktionsförbud

I art. 18 FEUF stadgas att inom fördragens tillämpningsområde är all diskriminering på

grund av nationalitet förbjuden. Andra grunder för diskriminering än nationalitet finns

angivna i art. 19 i FEUF 40 . Gällande skatterätt är det främst art. 18 FEUF och

diskriminering på grund av nationalitet som är aktuellt. Nationaliteten för en juridisk

person bestäms i enlighet med art. 54 FEUF.  Där stadgas att bolag som bildats i

överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt

huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen ska likställas med fysiska

personer som är medborgare i medlemsstaterna.

Samtliga grundläggande friheter i FEUF förbjuder nationella bestämmelser med

restriktioner eller inskränkningar av friheterna.41 Vid ett flertal tillfällen har EUD varit

tvungen att ta ställning till förhållandet mellan det allmänna diskrimineringsförbudet i

art. 18 FEUF och det förbud mot restriktioner som finns intaget i var och en av

bestämmelserna om de grundläggande friheterna. Genom praxis är det nu fastslagit att

om EUD prövar nationell lagstiftnings förenlighet med t.ex. etableringsfriheten behöver

36 Ståhl m.fl. s. 106.
37 Bernitz & Kjellgren s. 272.
38 A.a. s. 272.
39 RÅ 2008 ref 30.
40 Kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning är
andra grunder för diskriminering.
41 Till detta finns endast ett uttryckligt undantag i art. 45 FEUF vad gäller fri rörlighet för arbetstagare.
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de inte också pröva förenligheten med art. 18 FEUF. Därmed kommer jag

fortsättningsvis endast fokusera på förenligheten med etableringsfriheten och inte företa

någon prövning av förenlighet med diskrimineringsförbudet i art. 18 FEUF.

3.6. Rättfärdigandegrunder

Om den nationella lagstiftningen står i strid med någon av de grundläggande friheterna

kan den ändå rättfärdigas om det finns någon rättfärdigandegrund. Det finns två typer av

rättfärdigandegrunder. Den första utgörs av uttryckliga undantag som återges i

fördraget, se t.ex. art. 52 FEUF. Vanligtvis avser dessa sådana särskilda situationer där

det är svårt att föreställa sig att den nationella lagstiftningen skulle kunna ifrågasättas.

Den andra typen av rättfärdigandegrund är rule of reason-doktrinen som har utvecklats

genom EUD:s praxis.42

I målet C-55/94 Gebhard gjorde EUD ett generellt uttalande om vilka kriterierna är

för rule of reason-doktrinen. Domstolen ställde i målet upp fyra krav som ska vara

uppfyllda för att en nationell regel ska kunna rättfärdigas med stöd av rule of reason-

doktrinen.

De nationella åtgärderna:

- ska vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt,
- ska framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse,
- ska vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas

genom dem, och
- ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta43

EUD har inom området för direkt beskattning prövat om ett flertal olika grunder kan

anses vara rättfärdigande restriktioner av de grundläggande friheterna. Det finns ett

antal grunder som idag kan anses vara principiellt antagna av EUD. En restriktion av en

grundläggande frihet kan därmed accepteras om den avser att förhindra skatteflykt,

upprätthålla skattesystemets inre sammanhang, uppnå effektiv skattekontroll och skydda

den skatterättsliga territorialitetsprincipen. 44 Förutom de här fyra rättfärdigande-

grunderna har EUD i det uppmärksammade Marks & Spencer-målet 45 ställt upp

ytterligare särskilda rättfärdigandegrunder.

42 Dahlberg s. 350.
43 Mål C-55/94 Gebhard p. 37.
44 Dahlberg s. 353.
45 Mål C-446/03 Marks & Spencer.
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Målet handlar om att ett moderbolag, Marks & Spencer, (bolaget) inte tilläts

resultatutjämna med hjälp av de underskott de hade i sina utländska dotterbolag, något

de hade fått om dotterbolagen varit brittiska precis som bolaget. Bolaget hävdade att

detta utgjorde ett hinder för etableringsfriheten. Domstolen ansåg att det utgjorde en

inskränkning av etableringsfriheten och angav att en sådan endast är tillåten om den kan

motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset, att den är ägnad att säkerställa att det

eftersträvade ändamålet uppnås och att den är proportionerlig.46 Enligt domstolen kunde

detta hinder för etableringsfriheten rättfärdigas om tre rättfärdigandegrunder samtidigt

var uppfyllda. Dessa var att uppnå en symmetrisk behandling av under- och överskott

inom ramen för samma skattesystem, att medlemsstaterna skulle motverka risken att

förluster beaktades två gånger och att skatteundandragande skulle förhindras. 47

Domstolen ansåg dessa rättfärdigandegrunder vara uppfyllda i målet men ansåg ändå

lagstiftningen utgöra ett hinder mot etableringsfriheten då den inte var proportionerlig.

Eftersom ett dotterbolag med hemvist i utlandet inte hade någon möjlighet att beakta

förlusterna i hemviststaten och det fanns heller ingen möjlighet för dotterbolaget att i

hemviststaten rulla fram förlusten till ett senare beskattningsår.48 Mark & Spencer-målet

visar därmed att även andra rättfärdigandegrunder än de fyra vedertagna kan användas.

3.7. Proportionalitet

För att en restriktion av en grundläggande frihet genom en nationell regel ska accepteras

krävs utöver att det föreligger en rättfärdigandegrund att regeln kan anses vara

proportionerlig. Innebörden av det är att den nationella regeln ska vara utformad på ett

sådant sätt att den är ägnad att uppnå det syfte som eftersträvas genom regeln utan att

regeln är ett mer ingripande hinder för etableringsfriheten än vad som är absolut

nödvändigt för att syftet ska kunna uppnås.49

Proportionalitetsprincipen är en allmän rättssäkerhetsprincip inom EU-rätten som

återfinns i art. 5.1 och art. 5.4 FEU. Artiklarna riktar sig mot unionen och i art. 5.1 FEU

stadgas att unionens utövande av sina befogenheter ska styras av principerna om

proportionalitet och subsidiaritet. I art. 5.4 FEU stadgas att unionens åtgärder till

innehåll och form inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i

fördragen. Att artiklarna riktar sig mot unionens institutioner och inte till

46 Mål C-446/03 Marks & Spencer p.34-35.
47 Mål C-446/03 Marks & Spencer p.43-50.
48 Mål C-446/03 Marks & Spencer p.53-56.
49 Ståhl m.fl. s. 150.
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medlemsstaternas regeringar innebär dock inte att dessa kan bortse från

proportionalitetsprincipen. 50 I doktrin har tre olika situationer identifierats för när

proportionalitetsprincipen får betydelse varav den ena är då fråga uppkommer om

huruvida en medlemsstat vidtagit alltför långtgående åtgärder för att inskränka

gemenskapsrättens centrala regler för den gränslösa inre marknaden.51 Denna situation

riktar således in sig på en medlemsstats agerande och har betydelse för prövningen av

om en nationell regel kan accepteras trots ett inskränkande av en av de grundläggande

friheterna.

Den EU-rättsliga proportionalitetsbedömningen sker ofta efter en modell som

härstammar från tysk praxis och består av de tre kriterierna;

lämplighet/ändamålsenlighet, nödvändighet och proportionerlighet i strikt mening. Alla

tre kriterier beaktas sedan i den helhetsbedömning som företas.52 Vid en prövning enligt

rule of reason-testet tar lämpligheten sikte på om en åtgärd är ägnad att tillgodose syftet

eller inte. Kravet på nödvändighet innebär att vid flera olika handlingsalternativ krävs

det att den lösning som är minst betungande väljs. Proportionalitet i strikt mening

innebär att åtgärden ska stå i rimlig proportion till den skada den kan tänkas orsaka de

berörda.53

50 Cejie s. 351.
51 Moëll s. 106 f.
52 Cejie s. 351.
53 A.a. s. 352.
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4. Rättspraxis

4.1 Inledning

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för praxis som belyser problematiken när

nationella regler om uttagsbeskattning har stått i strid med EU-rättens etableringsfrihet.

Det första målet jag kommer att behandla är Malta-målet54 som avgjordes av HFD

2008. I och med detta mål konstaterades att de svenska reglerna om uttagsbeskattning

till viss del stod i strid med etableringsfriheten och det ledde så småningom fram till att

en ny reglering infördes.

De två andra målen som ska behandlas är avgöranden från EUD. Det första målet är

C-371/10 National Grid som avgjordes i november 2011 och utgör det första målet som

avgjorts av EUD och som renodlat behandlar utflyttningsbeskattning av bolag. 55

Därefter kommer C-38/10 Europeiska kommissionen mot Portugisiska Republiken att

behandlas vilket avgjordes i september 2012. Syftet med kapitlet är att ge en bild av hur

rättsläget på området ser ut idag och att belysa viktiga delar i domstolarnas

bedömningar.

4.2. Malta-målet

Fallet behandlar ett svenskt aktiebolag, X AB, som ägs av ett maltesiskt bolag här kallat

X Malta Ltd. X AB innehar i sin tur alla aktier i ett bolag här kallat Y AB och 65 % av

andelarna i ett brittiskt bolag här kallat Z Ltd. X AB bedriver fastighetsförvaltning och

samtliga fastigheter bolaget innehar är belägna i Förenade Kungariket. X AB har för

avsikt att omorganisera sin verksamhet och efter omorganisationen kommer X AB inte

längre att ha något fast driftställe i Sverige. Efter tillämpning av det svensk-maltesiska

skatteavtalet ansåg HFD den skatterättsliga hemvisten vara på Malta efter det att

bolagets verkliga ledning flyttats från Sverige till Malta. Enligt det tillämpliga

skatteavtalet ska den skatterättsliga hemvisten vara i den stat i vilken den verkliga

ledningen utövas i fall bolaget kan anses ha hemvist i båda staterna. I det här fallet fanns

den verkliga ledningen på Malta. Efter bytet av hemvist skulle Sverige därför inte längre

ha någon rätt att beskatta bolagets inkomster vilket aktualiserade uttagsbeskattning

enligt 22:7 och 22:5 p. 4 IL. Uttag förelåg eftersom näringsverksamheten inte längre

skulle beskattas i Sverige på grund av skatteavtal.

54 RÅ 2008 ref. 30.
55 Cejie, SvSkT 2012:2 s. 161.
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En fråga som följde efter att den skatterättsliga hemvisten hade bestämts var vad

det fick för betydelse för de skatterättsliga avsättningarna till en periodiseringsfond X

AB hade gjort i Sverige. I 30:8 p. 4 IL stadgas att sådana avsättningar ska återföras till

beskattning vid byte av skatterättslig hemvist. HFD ansåg också att det var vad som

skulle ske. Den fråga som komplicerade målet var om beskattningen som aktualiserades

i Sverige på grund av bolagets byte av hemvist stod i strid med etableringsfriheten. HFD

ansåg att de svenska reglerna utgjorde ett hinder mot etableringsfriheten men att detta

kunde rättfärdigas. Den rättfärdigandegrund HFD hänvisar till är tvingande hänsyn till

allmänintresset. HFD anför att de stämmer in i Skatterättsnämndens bedömning i detta

avseende och de rättfärdigandegrunder de använt sig av för att precisera tvingande

hänsyn till allmänintresset är territorialitetsprincipen och bevarandet av

fördelningsrätten. Dock ansåg HFD inte att lagstiftningen var proportionerlig eftersom

syftet med reglerna kunde uppnås på ett mindre ingripande sätt. HFD ansluter sig i

denna del till Skatterättsnämndens bedömning i fallet som är att periodiseringsfonderna

kan återföras successivt enligt huvudregeln i 30:7 IL och uttagsbeskattningen kan

aktualiseras vid avyttrandet av fastigheterna.

Med anledning av domstolens avgörande skickade kommissionen ett motiverat

yttrandetill den svenska regeringen och ifrågasatte om de svenska reglerna var förenliga

med grundläggande friheter. 56 Kommissionens yttrande tvingade den svenske

lagstiftaren att handla. Lagstiftaren valde att utöver bestämmelsen i 22:5 p. 4 IL även

behandla bestämmelsen i 22:5 p. 5 IL då också den befarades stå i strid med

etableringsfriheten. Lagstiftningsarbetet resulterade i att regler om anstånd med

inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning infördes.57 Dessa regler behandlas

närmare i kapitel 5.

Frågan är om inte HFD skulle ha hänskjutit frågan till EUD genom att begära ett

förhandsavgörande i frågan. Domstolar i högsta instans är skyldiga att begära ett

förhandsavgörande om saken kräver en tolkning av EU-rätten för att kunna avgöras.58

EUD har uttalat att den nationella domstolen inte behöver begära ett förhandsavgörande

i saken om den är övertygad om att övriga medlemsstaters domstolar och EUD inte

skulle tveka vid en prövning i samma fråga.59 Jag anser inte att utgången i Malta-målet

var så given att det kan ha förelegat övertygelse om att en prövning vid en annan

56 KOM:s ref. SG-Greffe (2008) D/2056673, ärendenummer 2007/2372.
57 Dahlberg s. 137.
58 Melin & Nergelius s. 84.
59 283/81 CILFIT.
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domstol fått samma utgång. Att det förelåg en inskränkning av etableringsfriheten torde

dock ha varit mer givet än på vilket sätt en sådan inskränkning ska åtgärdas

tillfredsställande. Att den lagstiftning som senare infördes inte var den som HFD

föreslog i domen talar yterliggare för att det inte fanns en given tolkning av hur

inskränkningen skulle åtgärdas.

4.3. National Grid

EUD:s dom i mål C-371/10 National Grid meddelades den 29 november 2011 efter att

den nederländska domstolen begärt ett förhandsavgörande avseende tolkning av art. 49

FEUF. Fallet behandlar National Grid vilket är ett nederländskt aktiebolag som hade sin

verkliga ledning och hemvist i Nederländerna fram till den 15 december år 2000.

Därefter flyttade de sin verkliga ledning till Förenade kungariket och enligt skatteavtal

var National Grids hemvist efter flytten i Förenade kungariket. Sedan den 10 juni 1996

hade National Grid en fordran på National Grid Company plc. som hade sin hemvist i

Förenade kungariket. På grund av att det brittiska pundet ökade i värde i förhållande till

den nederländska valutan hade en orealiserad valutakursvinst på bolagets fordran

uppkommit vid tidpunkten då National Grid flyttade sin verkliga ledning till Förenade

kungariket. Eftersom National Grid inte längre skulle uppbära någon skattepliktig

inkomst i Nederländerna utflyttningsbeskattades bolaget med stöd av nederländsk

lagstiftning för de orealiserade värdeökningarna som fanns vid tidpunkten för flytten av

bolagets verkliga ledning. National Grid ansåg att etableringsfriheten gick att åberopa

mot den nederländska utflyttningsbeskattningen och den nederländska domstolen valde

att hänskjuta frågan till EUD.

Inledningsvis konstaterade EUD att den nederländska lagstiftningen stod i strid med

etableringsfriheten. EUD fastslog att det förelåg en skillnad mellan hur orealiserade

värdeökningar skattemässigt behandlades för bolag som valde att flytta sitt säte till en

annan medlemsstat jämfört med de som valde att flytta sitt säte inom Nederländerna

vilket domstolen ansåg medförde nackdelar ur likviditetshänseende. Skillnaden var att

vid en gränsöverskridande flytt beskattades bolaget omedelbart vid tidpunkten för

flytten medan beskattningen vid en inhemsk flytt skedde först när vinsten verkligen

realiserats.60 Vidare angav domstolen att en sådan skillnad i princip utgör en otillåten

inskränkning av etableringsfriheten.61

60 C-371/10 National Grid p. 37.
61 C-371/10 National Grid p. 41.
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Nästa steg i EUD:s prövning var att ta ställning till huruvida den fastslagna

inskränkningen av etableringsfriheten kunde rättfärdigas. Först angav EUD att

säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna i tidigare

fall62 hade erkänts av domstolen som ett legitimt ändamål. EUD ansåg inte att flytten av

den verkliga ledningen ska medföra att ursprungsstaten ska avstå sin rätt att beskatta

värdeökningar som omfattades av den statens beskattningsrätt när de uppkom före

utflyttningen. Därmed ansåg EUD att en utflyttningsbeskattning i ursprungsstaten kan

motiveras av säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten mellan

medlemsstaterna.63EUD konstaterade att varje medlemsstat har rätt att beskatta det

värde som uppkommer genom en orealiserad värdeökning inom nationens gränser även

om den inte har realiserats än.64 Den rättfärdigandegrund som EUD använde sig av i

målet var alltså säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten tillsammans med

en tidsmässig komponent. Den senare delen bestod i att det endast var värdeökningar

som upparbetats inom Nederländernas gränser före tidpunkten då bolaget flyttade sin

verkliga ledning därifrån som omfattades av beskattningen.65

Det sista ledet i EUD:s prövning, och kanske det mest intressanta, utgjordes av en

proportionalitetsbedömning av de nederländska reglerna om utflyttningsbeskattning.

Proportionalitetsbedömningen kan sägas bestå av två led, för det första ska regeln

säkerställa att det eftersträvade målet uppnås och för det andra ska inte regeln gå utöver

vad som är nödvändigt för att uppnå målet.

EUD valde att dela in sin bedömning i två steg. Till att börja med fastslår de att art.

49 FEUF inte utgör ett hinder för att den nationella lagstiftningen slutligt fastställer

skatten på orealiserade värdeökningar som uppkommit inom landets gränser vid

tidpunkten då bolaget flyttar sin verkliga ledning till en annan medlemsstat och därmed

inte längre ska beskattas i den förstnämnda medlemsstaten.66 Nästföljande fråga var om

ursprungsstaten var tvungen att beakta värdeminskningar som uppkommit från dess att

bolagets säte flyttats tills realisationen av vinsten på tillgångarna skett, för det fall den

mottagande statens skattesystem inte beaktar sådana värdenedgångar.67 EUD anförde att

62 EUD hänvisar till avgörandena i C-446/03 Marks & Spencer, C-470/04 N, C-231/05 Oy AA och C-
414/06 Lidl Belgium.
63 C-371/10 National Grid p. 46.
64 C-371/10 National Grid p. 49.
65 Cejie SvSkT 2012:2 s. 170.
66 C-371/10 National Grid p. 52.
67 C-371/10 National Grid p. 53.
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det, i motsats till vad som var fallet i N-målet68, inte kan anses oproportionerligt att det

inte är möjligt att i ursprungsmedlemsstaten beakta sådana värdenedgångar. Angående

skillnaden i bedömningen mellan de två målen hänvisar EUD till ändamålet med den

lagstiftning som är aktuell i det nationella målet.69 Det anges därefter att tillgångarna i

ett bolag är direkt knutna till ekonomisk verksamhet som drivs i syfte att generera

intäkter och att inkomsten som är skattepliktig påverkas av värderingen av tillgångarna i

balansräkningen.70 I doktrin har det dock ifrågasatts om det är korrekt att inte utsträcka

principen om att beakta värdeminskningar även till företagssektorn.71

I det andra steget av prövningen tog domstolen ställning till om ett omedelbart

uttagande av skatten var proportionerligt. Domstolen konstaterade att ett direkt

uttagande av skatten för orealiserade värdeökningar vid tidpunkten för utflyttningen inte

är proportionerligt och således utgör ett hinder för etableringsfriheten. De regeringar

som yttrade sig vid domstolen framförde att ett uppskjutande av beskattningen utgör en

administrativ börda som är orimlig för medlemsstaternas skattemyndigheter. 72 EUD

avfärdade detta med att först konstatera att om ett bolag väljer att tillämpa uppskov med

beskattningen så anser bolaget inte att någon administrativ börda föreligger och då kan

inte heller bördan för skattemyndigheten, som granskar deklarationen, anses orimlig.73

Vidare ansåg EUD att det fanns tillräckliga möjligheter att kontrollera riktigheten i

deklarationerna från bolagen om de skulle välja att skjuta upp beskattningen och

hänvisade till art. 4.1. 74 i rådets direktiv 2008/55/EG om ömsesidigt bistånd för

indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra

åtgärder.75

Domen i National Grid har haft stor betydelse. Tidigare hade EUD endast behandlat

problemet med beskattning av orealiserade värdeökningar vid tidpunkten för utflytt från

en medlemsstat till en annan när det gällde fysiska personer.76 Kommissionen hade

angett innan avgörandet i National Grid att EUD:s bedömning skulle appliceras även på

68 C-470/04 N. I målet konstateras att sådan värdeminskning ska beaktas vid beskattning som följer av
byte av hemvist för en fysisk person.
69 C-371/10 National Grid p. 56.
70 C-371/10 National Grid p. 57.
71 Ståhl m.fl. s. 116.
72 C-371/10 National Grid p. 75.
73 C-371/10 National Grid p. 77.
74 Artikeln stadgar att myndighet ska tillhandahålla alla upplysningar som skulle kunna vara av värde för
den sökande myndigheten vid indrivningen av den sökande myndighetens fordran. Den anmodade
myndigheten ska utnyttja sina befogenheter enligt de lagar och andra författningar som gäller för
indrivning av liknande fordringar som uppstår i den medlemsstat där denna myndighet har sitt säte.
75 C-371/10 National Grid p. 78 och 85.
76 Detta behandlades i C-9/02 Lasteyrie du Salliant och C-470/04 N.
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juridiska personer som drabbades av utflyttningsbeskattning, den uppfattningen delades

även av många i doktrin. Dock hade detta inte bekräftats av EUD. Domen klargjorde

därmed vad EUD:s ståndpunkt var även för bolag. Även för flertalet medlemsstater som

inte visste om också deras lagstiftning kunde betraktas som oförenlig med

etableringsfriheten innebar domen ett klargörande. Vid tidpunkten för avgörandet i

National Grid hade även kommissionen väckt talan mot fler medlemsstater angående

deras nationella lagstiftning om uttagsbeskattning och dess förenlighet med EU-rätten.77

Avgörandet gör det möjligt för medlemsstater att ha regler om

utflyttningsbeskattning för bolag. Det krävs dock att direkt beskattning inte sker vid

utflyttningen utan ett uppskov med beskattningen fram tills avyttringstidpunkten krävs.

En beskattning som inträder direkt vid utflyttning är inte möjligt att ha då det står i strid

med etableringsfriheten.  Ett intressant uttalande som EUD gör i domen är dock att det

inte finns någon skyldighet för en ursprungsstat att skapa fullständig likabehandling av

en rent intern situation och en gränsöverskridande situation. De anger vidare att

etableringsfriheten inte ska förstås på så vis att en medlemsstat är skyldig att utforma

sina skattebestämmelser med hänsyn till en annan medlemsstats skattebestämmelser för

att säkerställa en beskattning som i alla situationer utjämnar olikheter i de nationella

lagstiftningarna.78 EUD:s resonemang påminner om det som HFD förde i Malta-målet.

4.4. Europeiska kommissionen mot Portugisiska republiken

Den 6 september 2012 meddelade EUD dom i mål C-38/10 Europeiska kommissionen

mot Portugisiska Republiken (Portugal-målet). Målet avsåg portugisisk lagstiftning om

utflyttningsbeskattning av bolag och dess förenlighet med etableringsfriheten. Det var

kommissionen som väckte talan mot staten Portugal genom att yrka att landet underlåtit

att uppfylla sina skyldigheter enligt art. 49 FEUF och art. 31 i avtalet om EES. Detta

genom att behålla tre bestämmelser i den portugisiska skattelagstiftningen som

tillämpades när ett portugisiskt bolag flyttar sitt stadgeenliga säte och sin verkliga

ledning till en annan medlemsstat, eller då verksamheten i ett fast driftställe i Portugal

upphör eller tillgångarna flyttas från Portugal till en annan medlemsstat.

Inledningsvis angav EUD att när ett bolag utövar sin rätt till fri etablering genom att

flytta sin verksamhet i Portugal till en annan medlemsstat får det inte leda till att

beskattningen tidigareläggs eller blir högre än vad den skulle ha blivit för ett bolag som

77 Biermeyer, Elsener & Timba s. 102 f.
78 C-371/10 National Grid p. 62.
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flyttar sin verksamhet inom Portugal. Därmed konstaterar EUD att bestämmelserna som

är föremål för prövning kan innebära en inskränkning av etableringsfriheten.79 Vidare

konstaterar EUD att etableringsfriheten är tillämplig på flyttning av verksamhet i ett

bolag i Portugal till en annan medlemsstat. Detta är oberoende av huruvida bolaget

flyttar ut sitt stadgeenliga säte och sin verkliga ledning från Portugal till en annan

medlemsstat eller om bolaget flyttar sina tillgångar i ett fast driftställe beläget i Portugal

till en annan medlemsstat. 80 Domstolen anger att även om syftet med FEUF:s

bestämmelse om etableringsfrihet enligt ordalydelsen är att säkerställa nationell

behandling i den mottagande medlemsstaten utgör bestämmelsen samtidigt ett förbud

mot att ursprungsstaten hindrar sina medborgare eller bolag som bildats i

överensstämmelse med dess lagstiftning från att etablera sig i en annan medlemsstat.

EUD refererar i detta sammanhang även till sitt tidigare avgörande i National Grid.81

EUD fastslår att två av bestämmelserna som är föremål för prövning utgör ett

hinder för etableringsfriheten.82 Den första situationen avser beskattning av orealiserade

värdeökningar när ett portugisiskt bolag flyttar sitt stadgeenliga säte eller sin verkliga

ledning ut ur Portugal. EUD framhåller att för det fall bolaget behåller sitt säte i

Portugal sker inte beskattning av orealiserade värdeökningar. Den andra situationen

avser även den beskattning av orealiserade värdeökningar fast vid partiell eller delvis

flyttning av tillgångarna i ett i Portugal beläget fast driftställe tillhörande ett bolag som

saknar hemvist i Portugal, till en annan medlemsstat. EUD tillägger att en sådan

beskattning inte sker vid en flyttning av tillgångarna inom Portugal och att denna

skillnad i behandlingen kan medföra att bolag väljer att inte flytta tillgångar till en

annan medlemsstat. 83 Vidare anger EUD att den konstaterade skillnaden i behandling

inte kan förklaras av någon objektiv skillnad mellan situationerna.84 Med anledning av

detta resonemang drar jag slutsatsen att EUD anser den portugisiska lagstiftningen stå i

strid med etableringsfriheten då den innebär att en omstrukturering som tar plats inom

Portugals gränser är mer fördelaktig än en gränsöverskridande omstrukturering.

Nästa fråga EUD behandlar i målet är huruvida den fastslagna inskränkningen kan

rättfärdigas och huruvida den är proportionerlig. EUD hänvisar till domen i National

79 C-38/10 Europeiska kommissionen mot Portugisiska Republiken p.
80 C-38/10 Europeiska kommissionen mot Portugisiska Republiken p. 23.
81 C-38/10 Europeiska kommissionen mot Portugisiska Republiken p. 25 och C-371/10 National Grid p.
35.
82 C-38/10 Europeiska kommissionen mot Portugisiska Republiken p. 27.
83 C-38/10 Europeiska kommissionen mot Portugisiska Republiken p. 28.
84 C-38/10 Europeiska kommissionen mot Portugisiska Republiken p. 29.
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Grid där det fastslogs att art. 49 FEUF ”utgör hinder för en lagstiftning i en

medlemsstat, enligt vilken skatten på orealiserade värdeökningar på tillgångar i ett bolag

som flyttar sin verkliga ledning till en annan medlemsstat ska tas ut vid själva

tidpunkten för flyttningen”. 85 EUD konstaterar att samma slutsats som fastslogs i

National Grid ska dras även beträffande beskattning av orealiserade värdeökningar på

tillgångar i ett i Portugal beläget fast driftställe som flyttas till en annan medlemsstat.

Portugal har grundat sin talan på att tillgångarna i ett bolag är direkt knutna till

ekonomisk verksamhet som drivs i syfte att generera intäkter. Detta påpekande86 gjordes

i National Grid inom ramen för om den där aktuella lagstiftningen var proportionerlig.

EUD anger att det inte går att dra den slutsatsen att det råder jämförbarhet mellan den

situation då ett fast driftställes tillgångar upphör att användas i varje form av ekonomisk

verksamhet i en medlemsstat och den situation då sådana tillgångar flyttas till en annan

medlemsstat vid upphörandet av verksamheten i nämnda fasta driftställe i förstnämnd

medlemsstat.

Domstolen beslutade därmed att Portugal hade underlåtit att uppfylla sina

skyldigheter enligt art. 49 FEUF genom att behålla nationell lagstiftning som innebar

omedelbar beskattning av orealiserade värdeökningar på berörda tillgångar då ett

portugisiskt bolag flyttar sitt stadgeenliga säte och sin verkliga ledning till en annan

medlemsstat eller då ett bolag utan hemvist i Portugal flyttar delar av eller samtliga

tillgångar i ett i Portugal beläget fast driftställe till en annan medlemsstat. Detta ansågs

vara en inskränkning då beskattning inte skedde av de orealiserade värdeökningar som

följde av rent inhemska transaktioner.87

Sammanfattningsvis kan sägas att EUD genom Portugal-målet bekräftar sitt tidigare

avgörande i National Grid och samtidigt utökar omfattningen av det. Genom Portugal-

målet omfattas även situationer då tillgångar flyttas utomlands och som innebär att

beskattning av orealiserade värdeökningar aktualiseras omedelbart. Avgörandet har

framförts innebära en viktig utveckling och en bekräftelse av de underliggande

principerna och då särskilt vad gäller bolag som önskar att flytta sin verksamhet utanför

EU-medlemsstaterna. 88 Frågor som kvarstår efter avgörandet är dock om det finns

ytterligare tillämpningsområden, EUD behandlar enbart de regler som var föremål för

prövning i det aktuella fallet och gör inget generellt uttalande om vilka andra situationer

85 C-371/10 National Grid p. 86.
86 Återges i C-371/10 National Grid p. 57.
87 C-38/10 Europeiska kommissionen mot Portugisiska Republiken, domslut p. (1).
88 EY Tax Alert s. 2.
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som skulle kunna omfattas. Därutöver anser jag att EUD lämnar frågan om huruvida

införandet av anståndsregler endast innebär en mindre inskränkning av

etableringsfriheten jämfört med omedelbar beskattning, om det innebär en inskränkning

men att den är fullt godtagbar eller om det innebär att inskränkningen helt undanröjs.

Dessa frågor kommer jag att behandla ytterligare i nästkommande kapitel.
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5. De svenska anståndsreglerna

5.1. Inledning

I december 2006 utformade kommissionen allmänna riktlinjer för att uppmärksamma

och hantera problematik kring medlemsstaternas nationella regler om utflyttningsskatter

och reglerna om etableringsfrihet.89 Dessa allmänna riktlinjer följdes av en resolution

från Europeiska rådet som bland annat behandlar hur medlemsstaterna bör hantera de

skattemässiga följderna när ett företag eller en enskild näringsidkare byter hemvist eller

flyttar tillgångar från ett fast driftställe i en medlemsstat till en annan.90 Med anledning

av HFD:s dom i Malta-målet ifrågasatte kommissionen, genom ett motiverat yttrande91,

om de i målet aktuella nationella uttagsbeskattningsreglerna var förenliga med EU-

fördraget.

Till följd av kommissionens yttrande och med anledning av att HFD i Malta-målet

konstaterade att bestämmelsen i 22:5 p. 4 IL stod i strid med EU-rättens

etableringsfrihet företogs en utredning härom. Regeringen valde även att behandla

bestämmelsen i 22:5 p. 5 IL vilken också befarades kunna stå i strid med

etableringsfriheten. Lagstiftningsarbetet mynnade ut i ett nytt kapitel i

skattebetalningslagen (1997:483) vilket trädde ikraft 1 januari 2010 och reglerade

anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning. Idag återfinns

reglerna i 63 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL). Det här kapitlet innehåller

en redogörelse för uppskovsreglerna92 och en analys av om de nya reglerna som införts

är tillräckliga för att tillgodose de svenska uttagsbeskattningsreglernas förenlighet med

etableringsfriheten.

5.2. Reglernas utformning

I förarbetena till uppskovsreglerna anges att lagstiftningsarbetet inte syftade till att vara

en allmän översyn av reglerna om uttagsbeskattning utan endast de bestämmelser som

var föremål för prövning i Malta-målet samt de bestämmelser som uppvisade stora

likheter med dessa behandlades.93 Syftet med de nya reglerna uppgavs vara att värna om

den svenska skattebasen, bevara en välavvägd fördelning av beskattningsrätten samt att

motverka skatteundandraganden. Detta skulle sedan ske på ett sätt som var förenligt

89 KOM 2006 (825).
90 Council resolution on coordinating exit taxation, 2 december 2008.
91 KOM:s ref. SG-Greffe (2008) D/205673, ärendenr:2007/2372.
92 I uppsatsen kommer jag att använda uppskovsregler som en synonym till anståndsregler.
93 Prop. 2009/10:39 s. 14.
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med EU-rätten. För att uppnå syftet angavs det vara väsentligt att den skatt som hänförs

till uttaget slutligen kunde utkrävas.94

Reglerna som infördes innebär en möjlighet till anstånd med betalning av skatt i

vissa uttagsbeskattningssituationer och återfinns i 63:14 SFL. För att kunna beviljas

anstånd med skattebetalningen krävs det att den skattskyldige fortfarande är obegränsat

skattskyldig i Sverige. Detta motiveras av indrivningsskäl. 95 Den obegränsade

skattskyldigheten anges vara en grundläggande förutsättning för att skatten ska vara

möjlig att ta ut vid en senare tidpunkt, om obegränsad skattskyldighet inte föreligger

skulle ett skattesubjekt att framställa skattekrav mot saknas. 96 Anståndet är inget som

medges automatiskt utan en ansökan måste lämnas in där det uppges att de krav som

ställs är uppfyllda, därefter beviljar Skatteverket uppskovet. Att anstånd ska begäras

anges i förarbetet vara för att den skattskyldige i vissa fall kan föredra omedelbar

beskattning och det finns inget skäl för att hindra en sådan valmöjlighet.97

De situationer som därefter omfattas av uppskovsreglerna är enligt 63:14 st. 1 SFL

uttagsbeskattning som skett på grund av bestämmelserna i 22:5 p. 4 eller p. 5 IL.

Därutöver krävs enligt samma paragraf i SFL att det skatteavtal som avses i 22:5 p. 4

eller p. 5 IL har ingåtts med en stat inom EES, att tillgången ingår i en

näringsverksamhet inom EES och att den näringsverksamhet som enligt 22:5 p.4 eller 5

IL ska beskattas i en annan stat inte har upphört. I förarbetena anges att med anledning

av att bestämmelserna medför stora kontrollsvårigheter bör tillämpningsområdet

begränsas till EES som är det område där gemenskapsrättens princip om

etableringsfrihet gäller.98

I 63:14  st. 2 SFL anges att anståndstiden ska bestämmas till ett år efter den dag då

skatten senast ska betalas. Om ett nytt anstånd beviljas därefter bestäms anståndstiden

till ett år efter den dag då föregående anståndstid löper ut. I förarbetena uppges avsikten

vara att reglerna ska neutralisera effekten av uttagsbeskattningen och att anstånd därför

bör beviljas för ett år i taget så länge förutsättningar för anstånd föreligger.99

De uppskovsregler som införts betyder dock inte att den skattskyldige i alla delar

behandlas på samma sätt som om näringsverksamheten fortfarande hade beskattats i

Sverige. Även vid tillämpning av de nya reglerna kan beskattningstidpunkten

94 Prop. 2009/10:39 s. 17.
95 A.prop. s. 19.
96 A.prop. s. 14.
97 A.prop. s. 19.
98 A.prop. s. 14.
99 A.prop. s. 25.
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tidigareläggas jämfört med när beskattning hade skett om näringsverksamheten i sin

helhet hade beskattats i Sverige. 100 Metoden som valdes för att skjuta upp

uttagsbeskattningen fick kritik från ett flertal remissinstanser. En alternativ metod som

lades fram av några remissinstanser var att beskattningstidpunkten skulle skjutas upp

tills dess att den aktuella tillgången avyttrades. Denna metod ansågs öka möjligheten för

den skattskyldige att hamna i samma skattemässiga situation som om utflyttning inte

hade skett. Regeringen ansåg dock att den valda metoden var mest ändamålsenlig med

hänsyn till att det är väsentligt att den skatt som belöper på uttaget kan utkrävas och att

dessa regler inte får de behandlade reglerna om uttagsbeskattning att stå i strid med

gemenskapsrätten längre.101 Enligt min mening kan det ifrågasättas om det förslag som

valdes var det mest ändamålsenliga och om det tillfredsställer gemenskapsrätten på

bästa sätt eller ens tillräckligt vilket kommer att vara föremål för diskussion nedan och i

kapitel 7.

5.3. Problematik kring reglerna

För att anpassa reglerna till EU-rätten med så få ändringar som möjligt av den svenska

interna rätten valdes regler om anstånd med betalning av skatt.102 Det har framförts att

regeringens syfte med reglerna aldrig var att säkerställa att den svenska lagstiftningen

blev förenlig med EU-rättan utan att avsikten enbart var att företa vissa mindre

ändringar för att kunna hävda att effekterna av domen i Malta-målet upphävts.103 I

förarbetena uttalas att reglerna syftar till att lösa den konflikt som HFD fastslagit

föreligga mellan vissa bestämmelser om uttagsbeskattning och EU-rätten. Vidare

poängteras att frågan inte ännu har prövats av EUD som är den yttersta uttolkaren av

EU-rätten.104 Detta kan tolkas på så vis att regeringen inte accepterat HFD:s tolkning i

Malta-målet och i avvaktan på praxis från EUD har regeringen valt att behålla

existerande hinder.105

Anståndsreglerna kritiserades på ett flertal punkter under remissrundan. Till att

börja med kritiserades de för att utgöra en administrativ börda för den skattskyldige.

Detta eftersom det krävs att den skattskyldige ansöker om ett nytt uppskovsanstånd

varje år. I doktrin har det framförts att det i sig skulle kunna utgöra en inskränkning av

100 Prop. 2009/10:39 s. 18.
101 A prop. s. 17 f.
102 Dahlberg s. 138.
103 Franck s. 37.
104 Prop. 2009/10:39 s. 33.
105 Franck s. 38.
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grundläggande friheter.106 I förarbetena anges dock att eftersom det är företagen själva

som väljer om de vill utnyttja möjligheten till anstånd med inbetalningen av skatten får

det antas att de anser att fördelarna med detta överväger den administrativa börda det för

med sig.107 Dessutom ville lagstiftaren bevara valmöjligheten till omedelbar beskattning

vilket framfördes i ovanstående avsnitt. Enligt min mening är det till viss del ett

märkligt resonemang. För det fall den administrativa bördan för den skattskyldige

endast är något mer fördelaktigt än att bli beskattad för sin utflyttning blir vinningen

ändå väldigt liten. I ett sådant fall har inte uppskovsreglerna varit särskilt behjälpliga för

den skattskyldiges omstrukturering vilket är reglernas ändamål. Reglerna syftar till att

se till att etableringsfriheten följs vilket i sin tur syftar till att underlätta

omstruktureringar över nationsgränserna inom EES.

En annan problematik som kommenterades av remissinstanserna var den risk för

dubbelbeskattning som reglerna skulle kunna orsaka. Detta skulle kunna inträffa om den

andra staten tillämpar källbeskattning av inkomsten eller tillgångarna. Detta bemöttes av

regeringen genom ett hänvisande till EUD:s praxis där det framgår att det inte av EU-

fördragen följer någon absolut skyldighet att avhjälpa dubbelbeskattning inom

gemenskapen och det faktum att dubbelbeskattning kan uppkomma i olika situationer

inte i sig står i strid med gemenskapsrätten.108 Därefter konstaterar regeringen att några

särskilda regler för undvikandet av dubbelbeskattning inte är föremål för övervägande i

det aktuella lagstiftningsärendet och att det inte heller är nödvändigt med sådana för att

göra reglerna som prövades i Malta-målet förenliga med EU-rätten.109 I doktrin har det

framförts att det visserligen finns visst fog för denna bedömning men att det för den

skattskyldige likväl är ett problem när dubbelbeskattning uppstår och att möjligheter till

att undanröja dubbelbeskattning därför bör undersökas oavsett vad EU-rätten medför.110

Ytterligare en problematik som uppmärksammades av remissinstanserna var att

lagstiftningen inte tar hänsyn till värdeminskningar. Gällande rent intern rätt tas hänsyn

till detta och det har framförts i doktrin att det faktum att så inte görs i

gränsöverskridande situationer kan anses vara ett hinder mot grundläggande friheter och

etablerandet av en inre marknad.111 I förarbetena angavs dock att det inte är rimligt att

värdeförändringar på en tillgång ska påverka den svenska skattebasen när tillgången inte

106 Dahlberg. s. 138.
107 Prop. 2009/10:39 s. 37.
108 A.prop. s. 33 f.
109 A.prop. s. 34.
110 Dahlberg s. 138.
111 A.a. s. 138.
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längre ingår i en näringsverksamhet som beskattas i Sverige. Om det avser en tillgång

som sjunker mycket i värde och denna innehålls tillräckligt länge efter bytet av hemvist

kan det resultera i att uttagsbeskattningsreglerna blir betydelselösa. Det skulle då kanske

inte längre finnas något underlag kvar att beskatta. 112 Argument som ställts mot

regeringens inställning är att beskattning inte ska ske av inkomster som faktiskt inte

erhållits. En beskattning av orealiserade värden innebär en beskattning av inkomster

som inte har erhållits ännu eller ens med säkerhet kan sägas erhållas i framtiden.113

Det har i doktrin också anförts att en anståndsreglering som reglerar skatten för

vissa kapitalvinster vid tidpunkten för utflyttningen innebär en inskränkning av

etableringsfriheten oberoende av om det finns möjlighet till delbetalningar eller

uppskov med betalningen. Detta därför att själva fastställandet av skatten innebär en

förmögenhetsminskning.114

5.4. Är uppskovsreglerna tillräckliga?

I Portugal-målet konstaterade EUD att en nationell lagstiftning med möjlighet, för bolag

som flyttar sin verkliga ledning till en annan medlemsstat, att välja mellan en omedelbar

beskattning eller en uppskjuten beskattning, utgör ett mindre ingrepp i

etableringsfriheten än de åtgärder som var aktuella i National Grid.115 De åtgärder EUD

åsyftade i National Grid var det faktum att det skedde en omedelbar beskattning vid

tidpunkten för flyttningen av bolagets verkliga ledning till en annan medlemsstat.

EUD angav att uppskovsregler utgör en mindre inskränkning av etableringsfriheten

jämfört med regler om omedelbar beskattning. Enligt min mening kan detta uttalande

inte tolkas på så vis att en lagstiftning som innehåller regler om uppskov med

beskattningen nödvändigtvis är förenliga med etableringsfriheten. Jag uppfattar det på

så vis att reglerna, trots en bestämmelse om uppskjuten beskattning, utgör en

inskränkning av etableringsfriheten men en mindre inskränkning än vid omedelbar

beskattning. Det hade varit önskvärt att EUD hade utvecklat sitt uttalande ytterligare.

Om uttalandet ska tolkas på så vis att det fortfarande utgör en inskränkning som enbart

är mindre, kvarstår frågan enligt min mening om reglerna kan anses förenliga med

etableringsfriheten. Jag tolkar art. 49 FEUF på så vis att ingen inskränkning är tillåten

så länge den inte kan rättfärdigas. Bestämmelsen säger inget om att en mindre

112 Prop. 2009/10:39 s. 29 f.
113 Franck s. 35.
114 Weber s. 136.
115 C-38/10 Europeiska kommissionen mot Portugisiska Republiken p. 32.
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inskränkning skulle vara tillåten. Så länge som EUD talar om att det föreligger en

inskränkning, om än mindre, så förutsätter jag därmed att det i enlighet med art. 49

FEUF är oförenligt med EU-rätten. Därmed anser jag att det trots reglerna om anstånd

med att betala kan föreligga en inskränkning av etableringsfriheten som inte med

säkerhet kan sägas vara rättfärdigad eller proportionerlig.

Det har även framförts att reglerna skulle vara otillräckliga genom att de alltjämt är

ett hinder för företag som vill etablera sig utomlands genom att det fortfarande

föreligger en risk att uttagsbeskattas om flytten sker till ett land utanför EES eller om

reglerna om anstånd av någon annan anledning inte skulle bli aktuella.116

116 Thim s. 4.
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6. De svenska uttagsbeskattningsreglerna i ljuset av Portugal-målet

6.1. Inledning

I förarbetena till reglerna om anstånd med att betala skatt i vissa

uttagsbeskattningssituationer framförde ett flertal remissinstanser117 synpunkter om att

de föreslagna anståndsreglernas tillämpningsområde borde utvidgas till att omfatta fler

situationer för att vara förenliga med EU-rätten. De menade att även andra delar av

Sveriges lagstiftning än de som omfattades av lagförslaget inte är, eller riskerar att inte

vara, förenliga med EU-rätten. Som exempel gavs den situation då ett utländskt bolag,

hemmahörande i en annan medlemsstat, flyttar ett fast driftsställe från Sverige till en

annan medlemsstat.118 I och med det upphör skattskyldigheten för bolaget som flyttar ut

ur landet och Sverige tillämpar därmed reglerna om uttagsbeskattning. Som bemötande

på remissinstansernas synpunkter angav lagberedningen att det i detta

lagstiftningsarbete inte var aktuellt med någon allmän översyn av reglerna om

uttagsbeskattning. Lagstiftningsarbetet angavs i första hand avse den situation som

prövades av HFD i Malta-målet och därutöver ytterligare några bestämmelser som

uppvisar stora likheter med de bestämmelser som var föremål för prövning i Malta-

målet. Därefter angavs uttryckligen att några övriga situationer av uttagsbeskattning inte

omfattades av lagförslaget. 119

Med anledning av lagberedningens bemötande av remissinstansernas synpunkter

kan det antas att lagförslaget avsåg att så snabbt som möjligt avhjälpa den problematik

som uppstått i samband med avgörandet i Malta-målet och att utgöra ett bemötande av

den därpå följande kritiken av kommissionen. Lagberedningen framhåller aldrig att det

är på grund av att det inte finns ett behov som lagförslaget inte avser att vara en allmän

översyn av reglerna om uttagsbeskattning. Min tolkning är att de inte ansåg att det fanns

tid för en allmän översyn och därmed helt enkelt lämnade det därhän, därmed inte sagt

att det inte föreligger ett behov av en sådan översyn.

Med det som bakgrund avser jag att i detta kapitel analysera om även

uttagsbeskattning enligt 22:5 p. 2 IL i vissa situationer kan anses utgöra en inskränkning

av etableringsfriheten i ljuset av det nyligen avgjorda Portugal-målet.

117 De remissinstanser som stod bakom synpunkterna var Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala
universitet, Näringslivets Skattedelegation i vars yttrande Fastighetsägarna Sverige och Föreningen
Svenskt Näringsliv instämmer, Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges advokatsamfund.
118 Prop. 2009/10:39 s. 21.
119 A.prop. s. 22.
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6.2. Portugal-målet applicerat på svensk lagstiftning

I Portugal-målet tog EUD ställning till tre olika situationer och dess förenlighet med

etableringsfriheten. Av dessa tre är det enbart en som kommer att behandlas inom ramen

för denna uppsats.120 Situationen avser när ett bolag utan hemvist i Portugal flyttar

samtliga eller delar av de tillgångar som är knutna till ett portugisiskt fast driftställe från

Portugal till en annan medlemsstat. EUD ansåg att omedelbar beskattning av

orealiserade värdeökningar med anledning av en sådan situation inte kunde anses

förenligt med etableringsfriheten.

Om ovanstående situation istället hade utspelat sig i Sverige, det vill säga att ett

bolag utan hemvist i Sverige flyttar samtliga eller delar av de tillgångar som är knutna

till ett svenskt fast driftställe från Sverige till en annan medlemsstat, skulle bolaget vid

utflyttningen även här omedelbart beskattas för orealiserade värdeökningar. Reglerna

om uttagsbeskattning hade i ett sådant fall aktualiserats och medfört att tillgångarna

hade behandlats som om de avyttrats mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet i

enlighet med 22:7 IL vilket innebär att även orealiserade vinster beskattas. Den

bestämmelse som hade kvalificerat scenariot som ett uttag är 22:5 p. 2 IL som stadgar

att som uttag ska räknas att skattskyldigheten för inkomsten från en näringsverksamhet

helt eller delvis upphör. Att det här skulle kunna vara en situation där den svenska

lagstiftningen står i strid med EU-rätten stämmer även överens med de synpunkter som

framfördes av flera remissinstanser under ovan nämnda lagstiftningsarbete.

Härmed vill jag hävda att bestämmelsen om uttagsbeskattning i 22:5 p. 2 IL står i

strid med EU-rätten med anledning av ovan nämnda situation. Det har tidigare framförts

att bestämmelsen i 22:5 p. 2 IL också skulle stå i strid med EU-rätten med anledning av

att reglerna aktualiseras även vid gränsöverskridande fusioner. 121 Lena Hellman anför i

sin uppsatts i ämnet att reglerna i detta fall förmodligen kan rättfärdigas med anledning

av skattesystemets inre sammanhang alternativt territorialitetsprincipen men att de ändå

är att betrakta som oproportionerliga och att mindre ingripande åtgärder bör kunna

användas. Det anger hon vidare, är dock inget som kan sägas med säkerhet då frågan

ännu inte prövats av EUD.122

120 De två andra situationerna kommer inte att behandlas då den ena är likvärdig med den som
behandlades i National Grid och därför inte tillför något nytt och den andra för att EUD kommer fram till
att den inte strider mot art. 49 FEUF.
121 Lena Hellman behandlar frågeställningen utförligt i sin uppsats ”Uttagsbeskattning vid
gränsöverskridande fusioner, - förenligt med EU-rättens krav på etableringsfrihet?” och i sin artikel med
samma titel som publicerats i Svensk Skattetidning 9/2011 s. 738-753.
122 Hellman s. 753.
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6.3. Är 22:5 p. 2 IL förenlig med EU-rättens etableringsfrihet?

I domslutet till Portugal-målet konstaterar EUD att Portugal har underlåtit att uppfylla

sina skyldigheter enligt art. 49 FEUF genom att införa och bibehålla bland annat en

bestämmelse innebärande att ett bolag utan hemvist i Portugal som flyttar samtliga eller

delar av de tillgångar som är knutna till ett portugisiskt fast driftställe från Portugal till

en annan medlemsstat, omedelbar beskattas för orealiserade värdeökningar på de

berörda tillgångarna. EUD poängterar att sådan beskattning av orealiserade

värdeökningar inte sker vid rent inhemska transaktioner. Som jag redogjort för i

avsnittet ovan anser jag att effekten blir densamma om ett likadant scenario skulle

utspela sig i Sverige.

Skatteverket (SKV) är dock av en annan åsikt. Med anledning av den lagstiftning

om anstånd med betalning av skatt vid vissa uttagssituationer som infördes i Sverige,

uttalade sig SKV i ett ställningstagande 123 om sin syn på uttagsbeskattning och

återföring av periodiserings-, ersättnings-, respektive expansionsfonder när inkomst av

näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige. Angående begränsat

skattskyldiga juridiska personer angav SKV att uttagsbeskattning enligt 22:5 p. 2 IL kan

uppkomma då ett fast driftställe i Sverige läggs ned eller upphör att utgöra ett fast

driftställe. För en sådan situation anger SKV att deras uppfattning är att beskattning ska

ske utan rätt till anstånd med inbetalning av skatt. Vidare anger de att någon negativ

särbehandling med hänsyn till EU-rätten inte kan anses föreligga då en motsvarande

beskattning kan inträffa vid inhemska situationer. Som exempel ger de att en svensk

juridisk person likvideras eller att tillgångar förs över från en skattepliktig del till en

skattebefriad del i en verksamhet i Sverige.124 SKV menar alltså att det inte föreligger

en sådan skillnad mellan inhemska omstruktureringar och gränsöverskridande

omstruktureringar som EUD hävdar är en inskränkning av etableringsfriheten i

Portugal-målet. Jag anser att SKV till viss del har rätt i det de hävdar dock anser jag att

det föreligger skillnad i beskattningskonsekvenser mellan en rent inhemsk situation och

en gränsöverskridande situation i det för den här analysen aktuella fallet. SKV menar att

det inte föreligger någon skillnad eftersom motsvarande beskattning kan inträda även

för en inhemsk situation, de situationer som SKV ger som exempel motsvarar dock inte

den situation då ett fast driftsställe i Sverige läggs ned eller upphör att utgöra ett fast

driftställe. Den jämförelse som SKV företar mellan en inhemsk och en

123 Dnr: 131 228506-11/111.
124 Dnr: 131 228506-11/111.
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gränsöverskridande situation avser alltså olika situationer. För det fall ett fast driftställe

flyttas inom Sverige inträder inte några beskattningskonsekvenser till skillnad från när

det fasta driftstället flyttar över nationsgränsen. Det anser jag till skillnad från SKV

utgöra en skillnad mellan en inhemsk och en gränsöverskridande situation.

6.4. Kan de svenska reglerna rättfärdigas?

Som redogjorts för i kapitel 3 kan nationella regler som inskränker fördragsfriheterna i

undantagsfall godtas trots att de är diskriminerande eller på andra sätt hindrar den fria

rörligheten. Den rättsliga grunden för rättfärdigande av en regel som inskränker

etableringsfriheten är art. 52 FEUF som stadgar att den nationella regeln kan godtas om

den grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa. Dock har någon

skatteregel aldrig tidigare godtagits med stöd av denna bestämmelse av EUD utan det

verkar vara i mycket speciella fall som skatteregler kan motiveras med hänsyn till dessa

grunder.125 Emellertid har EUD godtagit negativ särbehandling i nationella regler fast på

grunder som har fastslagits i praxis. Som tidigare nämndes i avsnitt 3.6. har domstolen

utvecklat testet ”rule of reason” för att fastställa om en fördragsstridig nationell regel

kan rättfärdigas på särskild grund. Ovan kunde ni också läsa om att fyra krav för ”rule

of reason” har utvecklats genom praxis och jag kommer här att gå igenom dessa för att

se om 22:5 p. 2 IL skulle kunna rättfärdigas med stöd av ”rule of reason” teorin.

Det första kravet är att regeln ska vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt.

Inom EU-rätten talar man om två typer av diskriminering, öppen diskriminering och

dold diskriminering. En nationell lagbestämmelse kan dock vara oförenlig med de

grundläggande friheterna utan att utgöra någon form av diskriminering och det är då

man talar om att bestämmelsen är en icke-diskrimerande restriktion. 126 Med öppen

diskriminering avses diskriminering på grund av nationalitet. För aktiebolag på den

direkta beskattningens område är det den skatterättsliga hemvisten som avgör bolagets

”nationalitet”.127 Dold diskriminering avser diskriminering som sker på annan grund än

nationalitet fast effekten är densamma som om nationaliteten hade varit det särskiljande

kriteriet.128 Det som inte faller under någon av de två diskrimineringsdefinitionerna

utgör alltså en icke-diskriminerande restriktion. Ett exempel på det är mål C-250/95

Futura Participations. Det förelåg i det fallet inte någon diskriminering på grund av

125 Ståhl m.fl. s. 147.
126 Dahlberg s. 347 f.
127 A.a. s. 345. Ett exempel på öppen diskriminering är mål 270/83 Avoir fiscal.
128 A.a. s. 347. Ett exempel på dold diskriminering är mål C-107/94 Asscher.
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nationalitet eller liknande kriterium. EUD ansåg dock att kravet på att bokföringen hade

uppförts i enlighet med kraven i luxemburgsk rätt för att få rulla underskott framåt i

tiden som fanns uppställt i den Luxemburgska lagstiftningen drabbade utländska bolag

hårdare än inhemska.

Bestämmelsen i 22:5 p. 2 IL utgör enligt min bedömning inte vare sig öppen eller

dold diskriminering. Dock anser jag att bestämmelsen drabbar bolag som väljer att

omstrukturera över gränserna hårdare än de bolag som företar rent inhemska

omstruktureringar. I Portugal-målet talade EUD aldrig om att någon diskriminering var

för handen utan de talade om negativ särbehandling. Därmed kommer jag i resten av

framställningen utgå från att regeln är att anse som tillämplig på ett icke-

diskriminerande sätt.

Nästa steg i bedömningen är att pröva om det föreligger någon rättfärdigandegrund

för bestämmelsen i 22:5 p. 2 IL. För att utgöra en accepterad rättfärdigandegrund måste

de resterande tre kraven i ”rule of reason” teorin vara uppfyllda. Den nationella regeln

ska framstå som motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse, den ska vara

ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas genom

lagregeln och den ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta.129 Det

andra kriteriet av de totalt fyra innebär att den nationella skatteregeln ska motiveras av

ett nationellt intresse som är så viktigt att det väger tyngre än att upprätthålla den fria

rörligheten. Dessutom ställer de sista två kriterierna upp krav på ändamålsenlighet

respektive proportionalitet. Det innebär att regeln ska vara ägnad att uppnå det syfte

som eftersträvs samtidigt som det inte får vara ett mer ingripande hinder av den fria

rörligheten än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå syftet med bestämmelsen.130

För att kunna bedöma om bestämmelsen kan rättfärdigas måste först konstateras

vad syftet med bestämmelsen är. Det övergripande syftet med uttagsbeskattning är som

tidigare nämnts att förhindra att obeskattade värden förs ut ur näringsverksamhet och

vid gränsöverskridande transaktioner och omstruktureringar att bevara den svenska

skattebasen. 22:5 p. 2 IL utgör ett hinder för att värden som har upparbetats i Sverige

förs ut ur landet utan att bli beskattade av Sverige.

Genom åren har ett flertal olika grunder för rättfärdigande prövats av EUD och det

finns idag framförallt fyra grunder som är principiellt accepterade. Dessa är om den

nationella lagregeln är avsedd att förhindra skatteflykt, upprätthålla skattesystemets inre

129 Mål C-55/94 Gebhard p. 37.
130 Ståhl m.fl. s. 150.
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sammanhang, uppnå effektiv skattekontroll eller skydda den skatterättsliga

territorialitetsprincipen. Under senare år har även rättfärdigandegrunden att bevara den

rättvisa fördelningen av beskattningsrätten åberopats av EUD. 131 De flesta

rättfärdigandegrunderna kan tillämpas separat men under senare år har det blivit allt mer

förekommande att EUD har använt sig av en samlad bedömning av flera

rättfärdigandegrunder. I doktrin har det framförts att en sådan tillämpning leder till

sämre förutsebarhet och stringens och att EUD:s dom blir mer svårtolkad genom att den

blir svårare att överföra på andra scenarier.132

6.5. Rättfärdigandegrund

6.5.1. Effektiv skattekontroll och skatteflykt

Att uppnå effektiv skattekontroll är inte en rättfärdigandegrund som torde vara

tillämplig i det aktuella fallet. I doktrin har det framförts att det är ytterst osannolikt att

en materiell skatteregel som behandlar inhemska och gränsöverskridanade transaktioner

olika skulle kunna rättfärdigas med stöd av effektiv skattekontroll.

Tillämpningsområdet anses vidare vara att rättfärdiga kontrollregler, krav på bevisning

etc. 133 Denna grund är mest sannolikt inte tillämplig i det aktuella fallet heller

tillsammans med någon av de andra rättfärdigandegrunderna.

För att skatteflykt ska kunna användas som rättfärdigandegrund krävs att den

nationella regeln är riktad mot rent konstlade upplägg.134 Enligt EUD är en förutsättning

för att ett konstlat upplägg ska anses föreligga att det finns en subjektiv avsikt att uppnå

en skattemässig fördel. Vidare anser EUD att det ska framgå av objektiva

omständigheter att det ändamål som eftersträvas med etableringsfriheten inte har möts

trots att EU-rättens krav formellt har iakttagits. 135 Skatteflykt kan användas som

rättfärdigandegrund även om det inte handlar om rent konstlade upplägg men då krävs

det att skatteflykt tillämpas tillsammans med en eller flera andra rättfärdigandegrunder.

I ett sådant fall är det risken för skatteflykt som har rättfärdigat en inskränkande

nationell lagregel.136

Angående 22:5 p. 2 IL kan det primära syftet med bestämmelsen inte anses vara att

förhindra skatteflykt genom rent konstlade upplägg. För att ett konstlat upplägg ska

131 Dahlberg s. 353.
132 Ståhl m.fl. s. 152 och 167.
133 A.a. s. 157.
134 Se t.ex. mål C-196/04 Cadbury Schweppes och mål C-524/04 Thin Cap Group Litigation.
135 Ståhl m.fl. s. 153.
136 Ståhl m.fl. s. 154.
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anses föreligga ska det också föreligga en subjektiv avsikt att uppnå en skattemässig

fördel. Att ett bolag drabbas av omedelbar beskattning av orealiserade värdeökningar

vid en flytt av sitt fasta driftställe från Sverige till en annan medlemsstat kan enligt min

mening inte anses vara en sådan skattemässig fördel som åsyftas. Om uttagsbeskattning

inte hade aktualiserats i den beskrivna situationen kan det dock tänkas att bolag skulle

flytta sitt hemvist ut ur Sverige för att uppnå en skattemässig fördel. Om inte

bestämmelsen i 22:5 p. 2 IL fanns skulle bolag kunna flytta tillgångar i ett bolag

skattefritt ut ur Sverige och med stor sannolikhet till en annan medlemsstat som

tillämpar betydligt lägre beskattning än Sverige. I ett sådant fall skulle bolaget inte

enbart fly från att bli beskattat av Sverige utan mest troligt också försöka få en så låg

beskattning som möjligt oavsett vem som beskattar bolaget. Det kan därmed tänkas att

det skulle kunna finnas fall då en subjektiv avsikt skulle kunna fastställas.

Frågan som bör ställas är dock om syftet med 22:5 p. 2 IL är att träffa rent

konstlade skatteupplägg. Jag har svårt att se att det primära syftet med uttagsbeskattning

i förevarande situation är att förhindra skatteflykt genom rent konstlade upplägg. Syftet

torde däremot vara att skydda det svenska beskattningsunderlaget. I mål C-524/04 Thin

Cap Group Litigation angav EUD att regler kan rättfärdigas med skatteflykt som skäl

men enbart om reglerna var riktade särskilt mot konstlade upplägg som iscensatts för att

undgå den nationella lagstiftningen. Jag anser det därmed inte vara aktuellt att åberopa

skatteflykt som ensam rättfärdigandegrund eftersom det primära syftet med 22:5 p. 2 IL

enligt min mening inte kan anses vara att förhindra rent konstlade upplägg för

skatteflykt. Därmed anser jag det inte nödvändigt att pröva frågan om ett konstlat

upplägg kan anses föreligga även utifrån objektiva kriterier.

Möjligen kan det dock tänkas att risken för skatteflykt skulle kunna bli tillämplig

tillsammans med en eller flera andra rättfärdigandegrunder. Som nämnts skulle bolag

kunna flytta tillgångar i ett bolag skattefritt ut ur Sverige och med stor sannolikhet till

en annan medlemsstat som tillämpar betydligt lägre beskattning än Sverige om inte

bestämmelsen i 22:5 p. 2 IL fanns. I ett sådant fall skulle bolaget inte enbart fly från att

bli beskattat av Sverige utan mest troligt också försöka få en så låg beskattning som

möjligt oavsett vem som beskattar bolaget. Det skulle kunna tala för att bestämmelsen

skulle kunna rättfärdigas genom att den förhindrar risk för skatteflykt, då tillämpad

tillsammans med en eller flera andra rättfärdigandegrunder.



44

6.5.2. Territorialitetsprincipen

Territorialitetsprincipen användes som rättfärdigandegrund för första gången i målet C-

250/95 Futura. Målet gällde möjligheten för ett franskt bolags filial, belägen i

Luxemburg, att rulla fram underskott. Ett krav för att rulla fram underskottet enligt

luxemburgsk lagstiftning var att underskotten i ekonomiskt hänseende var kopplade till

en inkomst som förvärvades i samma medlemsstat. Enligt doktrinen är det inte helt klart

huruvida EUD verkligen använde territorialitetsprincipen som rättfärdigandegrund i

detta fall eller om EUD menade att det inte alls förelåg någon negativ särbehandling.

Principen har dock bekräftats genom ett flertal senare mål.137 I doktrinen har åsikter

framförts om att territorialitetsprincipen inte ger uttryck för något annat än skydd för

medlemsstaternas skattebaser och skydd mot deras förlust av skatteintäkter, vilket är

grunder som i ett flertal fall inte har accepterats som rättfärdigandegrunder av EUD.138

Territorialitetsprincipen kan vara svår att skilja från rättfärdigandegrunden om

skattesystemets inre sammanhang och den på senare år tillämpade

rättfärdigandegrunden bevarandet av fördelningen av beskattningsrätten.

6.5.3. Bevarandet av skattesystemets inre sammanhang

Rättfärdigandegrunden att bevara skattesystemets inre sammanhang var en grund som

tidigt accepterades av EUD för första gången. Det skedde i Bachmann-målet139 som

behandlade avdragsförbud för premier på försäkringar som tecknats i försäkringsbolag i

andra medlemsstater. EUD ansåg att det fanns skäl för förbudet eftersom det fanns en

koppling mellan avdragsrätt för premier och skatteplikt för utfallande

försäkringsbelopp. Om det förelåg rätt till avdrag förelåg även skatteplikt och om det

inte förelåg rätt till avdrag var beloppet också skattefritt. Enligt EUD innebar detta att

avdrag enbart skulle medges om det kunde fastställas att det utfallande beloppet skulle

komma att beskattas, vilket inte skulle kunna göras om försäkringen tecknats i en annan

medlemsstat. Därmed ansåg EUD att avdragsförbudet kunde rättfärdigas med hänsyn

till att upprätthålla det inre sammanhanget i skattesystemet. Efter Bachmann-målet år

1990 dröjde det ända tills 2007140 innan EUD återigen valde att tillämpa skattesystemets

inre sammanhang som rättfärdigandegrund. Att grunden inte tillämpats har ofta visat sig

vara på grund av att kravet på ett direkt samband mellan en skattefördel och en

137 Dahlberg s. 363 och Ståhl m.fl. s. 161.
138 Dahlberg s. 266.
139 C-204/90 Bachmann.
140 Se mål C-157/07 Krankenheim och C-418/07 Papillon.
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skattenackdel har brustit.141EUD har uttalat att skattesystemets inre sammanhang inte

kan åberopas för att missgynna ett skattesubjekt om inte någon skattemässig förmån

som kan kompensera för detta åberopas. 142 I National Grid uttalar EUD att kraven

avseende skattesystemets inre sammanhang sammanfaller med den välavvägda

fördelningen av beskattningsrätten. Grunden tillämpades inte i fallet. 143

6.5.4. Fördelningen av beskattningsrätten

Fördelningen av beskattningsrätten är en rättfärdigandegrund som alltså vunnit

genomslag i EUD under de senare åren. Dock ter det sig fortfarande något oklart om det

är en helt egen rättfärdigandegrund. EUD har i flera fall hänvisat till bevarandet av

fördelningen av beskattningsrätten, detta har dock skett tillsammans med en eller flera

andra grunder.144Rättfärdigandegrunden tillämpades första gången i Marks & Spencer145

och då tillsammans med beaktande av förhindrandet av dubbelt utnyttjande av förluster

och risken för skatteflykt. Innebörden av rättfärdigandegrunden är inte helt klar. Det

centrala verkar dock vara att en medlemsstat har rätt att säkerställa att inkomster som

enligt den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten ska beskattas i landet

verkligen också blir beskattade där. Med anledning av det är det förståeligt att denna

grund i flera fall har prövats tillsammans med risken för skatteflykt då det ofta innebär

att beskattningsunderlag flyttas från en stat till en annan.146

EUD har vid ett flertal tillfällen angett att det är rimligt att medlemsstaterna

använder de kriterier som tillämpas i den internationella skatterätten som principer för

fördelning av beskattningsrätten då unionsrätten inte innehåller några egna kriterier. En

princip i den internationella skatterätten som är väletablerad är art. 7 i OECD:s

modellavtal. 147 Artikeln stadgar som huvudregel att endast det land där ett bolag är

hemmahörande har rätt att beskatta dess inkomster. Undantaget är när bolaget har

verksamhet i en annan stat och därmed har ett fast driftställe där. För det fall har

källstaten rätt att beskatta inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället. Det kan

därmed anses finnas skäl att hävda att en stat har rätt att beskatta värden som

upparbetats i en näringsverksamhet som bedrivits inom landet. Om staten måste medge

141 Ståhl m.fl s. 158.
142 C-324/00 Lankhorst-Hohorst p. 42.
143 C-371/10 National Grid p. 80-82.
144 Ståhl m.fl. s. 162.
145 C-446/03 Marks & Spencer.
146 Ståhl m.fl. s. 164.
147 A.a. s. 165 men se också t.ex. C-336/96 Gilly, C-513/04 Kerckhaert och Morres och C-157/07
Krankenheim.
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skattefrihet för transaktioner som innebär att skatteunderlaget definitivt flyttas ut ur

landet äventyras denna rätt.148 Vid tillämpningen av 22:5 p. 2 IL i ett sådant fall som

beskrivits med anledning av Portugal-målet kan konsekvensen bli den att värden som

upparbetats i näringsverksamhet som bedrivits i Sverige definitivt flyttas ut ur landet

och att Sverige därmed förlorar rätten att beskatta dessa värden om de inte har en

reglering motsvarande den i 22:5 p. 2 IL. I det tidigare nämnda Malta-målet använde sig

HFD av territorialitetsprincipen och bevarandet av fördelningsrätten som rättfärdigande-

grunder vilket får anses tala för att dessa grunder skulle kunna användas för ett

rättfärdigande även för 22:5 p. 2 IL. Skillnaden mellan 22:5 p. 2 och 22:5 p. 4 IL, som

prövades i Malta-målet, är att 22:5 p. 4 avser en situation då en näringsverksamhet helt

eller delvis upphör att beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal och inte med

anledning av de nationella reglerna. Skillnader mellan bestämmelsernas syfte torde dock

inte föreligga. Rättfärdigandegrunden användes också i National Grid där EUD uttalade

att varje medlemsstat har rätt att beskatta det värde som uppkommer genom en

orealiserad värdeökning inom nationens gränser även om den inte har realiserats än.149

6.5.5. Tillämplig rättfärdigandegrund i det aktuella fallet

I det tidigare nämnda ställningstagandet som gjorts av SKV angavs det att för det fall

22:5 p. 2 IL ändå skulle anses vara negativt särbehandlande finns det grund för

rättfärdigande. 150 SKV hänvisar till EUD:s praxis 151 om att värdereserver och

skattekrediter i princip ska lösas upp i det land de uppstått. Vidare uppger de att EUD

ansett att det är ett legitimt syfte mot bakgrund av territorialitetsprincipen att säkerställa

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. Detta för att värden som upparbetats i en

medlemsstat sedan kan beskattas i samma stat. SKV anger att om subjektet är en i

Sverige registrerad juridisk person är subjektet även efter byte av avtalshemvist

fortfarande obegränsat skattskylig enligt svensk intern rätt. Oberoende av avtalshemvist

finns i Sverige eller inte föreligger obegränsad skattskyldighet i Sverige om bolaget av

någon omständighet är att betrakta som en svensk juridisk person enligt 6:3 IL. Därmed

anser SKV att det vid byte av hemvist till annan stat inom EES finns möjlighet till

anstånd med inbetalning av skatt på grund av uttagsbeskattning.152

148 Ståhl m.fl. s. 165.
149 C-371/10 National Grid p. 49.
150 Dnr: 131 228506-11/111.
151 De hänvisar till att se t.ex. mål C-250/95 Futura.
152 Dnr: 131 228506-11/111.
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Med anledning av att EUD i många fall varit något otydliga med att ange vilken

rättfärdigandegrund eller vilka rättfärdigandegrunder de använt sig av och vad dessa

sedan exakt innefattar är det svårt att bedöma hur utgången hade blivit vid en prövning i

EUD. Enligt min mening ter det sig dock rimligt att 22:5 p. 2 IL skulle kunna

rättfärdigas med bevarandet av fördelningen av beskattningsrätten som grund

tillsammans med risken för skatteflykt. Med tanke på att bevarandet av fördelningen av

beskattningsrätten aldrig tidigare självständigt tillämpats som rättfärdigandegrund talar

det för att det kan behövas ytterligare en grund för att den ska godtas. Som tidigare

konstaterats anser jag inte att bestämmelsen i 22:5 p. 2 IL skulle kunna rättfärdigas

enbart med skatteflykt som grund då bestämmelsen inte avser att hindra rent konstlade

upplägg. Dock anser jag att bestämmelsen skulle kunna rättfärdigas tillsammans med en

annan grund och risken för skatteflykt. Vad gäller bevarandet av skattesystemets inre

sammanhang och territorialitetsprincipen skulle möjligen även de vara tillämpliga. Men

med anledning av att EUD till viss del verkar ha övergivit dessa grunder till förmån för

bevarandet av fördelningen av beskattningsrätten eller om det kanske ska tolkas på så

vis att EUD anser dessa tre grunder går in i varandra och mer eller mindre utgöra en och

samma grund väljer jag att fortsättningsvis utgå från att 22:5 p. 2 IL möjligen skulle

kunna rättfärdigas med bevarandet av fördelningen av beskattningsrätten tillsammans

med risken för skatteflykt som grund. Dessa två grunder har tidigare använts

tillsammans ett flertal gånger då båda syftar till att inkomst verkligen blir beskattad i det

land där den ska beskattas.

6.6. Proportionalitetsbedömning

Även om det föreligger rättfärdigandegrund krävs det att reglerna är i enlighet med

proportionalitetsprincipen. Som det ser ut idag aktualiseras beskattning enligt 22:5 p. 2

IL omedelbart då skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör. För att

proportionalitetsprincipen ska efterlevas krävs det att lagregeln inte går utöver vad som

är nödvändigt för att uppnå dess syfte och för det fall flera handlingsalternativ föreligger

ska det minst ingripande prioriteras. Enligt min mening föreligger det åtminstone två

handlingsalternativ förutom omedelbar beskattning. Det första är att använda sig av

samma metod som blev resultatet av Malta-målet, nämligen att tillämpa reglerna om

anstånd med betalning av skatt även i detta fall. Det andra alternativet anser jag vara att

skjuta upp beskattning till dess att avyttring av tillgångarna verkligen sker och en vinst
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realiseras. Detta alternativ fördes även fram av remissinstanser vid förarbetet till

bestämmelserna om anståndsreglerna för bestämmelserna 22:5 p. 4 och p. 5 IL.153

Även om bestämmelsen i 22:5 p. 2 IL kan rättfärdigas talar de handlingsalternativ

som föreligger starkt för att regeln inte är proportionerlig. Med bakgrund av vad som

tidigare sagts om EUD:s bedömning i Portugal-målet kan konstateras att EUD inte

ansåg det förenligt med etableringsfriheten att tillämpa omedelbar beskattning men att

en uppskjuten sådan skulle vara mindre ingripande. Därtill anser jag att bestämmelsen i

22:5 p. 2 IL uppvisar stora likheter med 22:5 p. 4 IL som i Malta-målet bedömdes som

oproportionerlig. Jag anser därmed att bestämmelsen i 22.5 p. 2 IL visserligen skulle

kunna rättfärdigas men att den är att betrakta som oproportionerlig.

6.7. Risk för skatteupplägg

Enligt min mening finns det mycket som talar för att regleringen i 22:5 p. 2 IL idag står

i strid med etableringsfriheten och därmed strider mot EU-rätten. Redan innan Portugal-

målet förekom antydningar om att så skulle vara fallet och utgången i Portugal-målet

anser jag kunna appliceras på de svenska reglerna och därmed ge ytterligare styrka till

de antydningar om fördragsstridighet som tidigare förekommit. Den fråga jag avser att

behandla i detta avsnitt är om detta skulle kunna leda till att bolag kan tänkas göra ett

skattemässigt upplägg baserat på teorin att bestämmelsen i 22:5 p. 2 IL är

fördragsstridig. Min tanke är en företagsgrupp med ett fast driftställe i Sverige fast utan

hemvist i landet skulle kunna starta upp ett bolag eller en filial i en lågbeskattad stat

inom EES, förslagsvis Luxemburg, om de inte redan skulle ha ett sådant bolag där.

Därefter sker en flytt av tillgångarna från Sverige till Luxemburg. Frågan är om bolaget

i en sådan situation skulle kunna undgå uttagsbeskattning genom att hänvisa till att

reglerna är fördragsstridiga.

Om det skulle vara möjligt är nästa fråga om inte ett sådant upplägg skulle kunna

träffas av reglerna i lagen om skatteflykt (1995:575). Jag kommer inte att gå närmare in

på huruvida en tillämpning av skatteflyktslagen skulle vara möjligt. Dock anser jag det

vara en fråga som är intressant att lyfta. Om bolag skulle kunna utnyttja reglerna på

ovan beskrivna sätt skulle det kunna innebära att svenskt beskattningsunderlag skulle

kunna föras ut ur landet obeskattade. Dessutom skulle de i ett fall av ett planerat

skatteupplägg med största sannolikhet föras till en lågbeskattad stat och därigenom

kunna göra betydande skattemässiga vinster. Om bolagen inte heller skulle träffas av

153 Prop. 2009/10:39 s. 17.
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skatteflyktslagen skulle det vara en mycket bra affär för dem som företar den och som

skulle kosta Sverige mycket skattepengar och detta möjligtvis för att lagstiftaren i ett

tidigare skede valt att inte utreda även huruvida den aktuella bestämmelsen skulle kunna

anses vara fördragsstridig.
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7. Förslag på åtgärd

7.1. Inledning

I föregående kapitel kom jag fram till att bestämmelsen om uttagsbeskattning i 22:5 p. 2

IL strider mot EU-rättens etableringsfrihet i vissa fall. I detta kapitel avser jag att utreda

vad som vore en lämplig åtgärd att införa för att de svenska reglerna ska vara förenliga

med EU-rätten. Den metod jag kommer att behandla först och främst är möjligheten till

att utvidga de regler om anstånd med betalning av skatt som idag tillämpas då Sverige

förlorar beskattningsrätten enligt 22:5 p. 4 eller 5 IL, till att omfatta även situationer då

Sverige förlorar beskattningsrätten enligt 22:5 p. 2 IL. Jag kommer även att behandla ett

andra alternativ som är att beskattning inträder först när den aktuella tillgången

verkligen avyttras. En verklig åtgärd av något slag skulle kräva en gedigen och mycket

noggrann utredning och jag kommer därför inte här att närmare gå in på hur en sådan

utvidgning skulle gå till rent praktiskt och vilka förändringar som skulle vara

nödvändiga. Mitt syfte med detta kapitel är därför endast att belysa de möjligheter till

alternativa metoder som finns och deras fördelar respektive nackdelar.

7.2. Är utvidgade anståndsregler ett alternativ?

Den metod som ligger närmast till hands för att avvärja en eventuell EU-lagstridig

tillämpning av 22:5 p. 2 IL är sannolikt att utvidga tillämpningsområdet för

anståndsreglerna i 63:14 SFL. Som tidigare nämnts uttalades redan under

lagstiftningsarbetet synpunkter om att reglernas tillämpningsområde skulle vidgas.

Under lagstiftningsarbetet framfördes också av remissinstanserna en del kritiska

kommentarer angående reglerna vilkas huvuddrag redogjordes för i kapitel 5. Samma

problematik som framfördes då skulle med största sannolikhet lyftas även i detta fall.

Värt att beakta anser jag även vara den diskussion jag tidigare förde om huruvida

uppskovsregler är en tillräckligt tillfredsställande åtgärd för att undanröja en

inskränkning av etableringsfriheten eller om det endast utgör en mindre inskränkning än

omedelbar beskattning. Som tidigare angetts är detta delvis beroende av hur EUD:s

uttalande i Portugal-målet ska tolkas.

Att ställa emot detta är det argument som framfördes av regeringen under

lagstiftningsarbetet till de nuvarande anståndsreglerna nämligen att det är av största vikt

att uppnå syftet vilket innebär att det är väsentligt att den skatt som hänförs till uttaget

slutligen kan utkrävas. Detta ansågs alltså bäst kunna uppnås genom en

anståndsreglering. Ur ett kostnadsmässigt perspektiv kan det också tänkas att en
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utvidgning av de redan befintliga uppskovsreglerna är det mest förmånliga alternativet.

Om detta alternativ skulle väljas anser jag det dock vara nödvändigt med en allmän

översyn av reglerna för att om möjligt åtgärda de brister som reglerna idag innehåller.

7.3. Är beskattning vid avyttring ett alternativ?

En metod som har anförts som ett alternativ till regler om anstånd med inbetalning av

skatt är att beskattningstidpunkten skjuts upp till dess att tillgångarna avyttras. Denna

metod presenterades av remissinstanser under lagstiftningsarbetet till

anståndsregleringen i 63:14 SFL och den förespråkades även av HFD i Malta-målet.

Ett argument som anförts för att beskattning ska ske först vid ett avyttrande av

tillgångarna är att det är mest likt vad som sker då det handlar om en rent intern

situation där en gränsöverskridande flytt inte sker. Beskattningstidpunkten skulle då bli

densamma för den som flyttar sina tillgångar över gränserna och den som flyttar dem

inom landet.154 Under lagstiftningsarbetet med anståndsreglerna framfördes kritik av

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet mot den valda metoden och de

angav bland annat att anståndsmodellen skulle innebära att beskattning kommer

aktualiseras tidigare jämfört med om beskattning skulle ske först vid avyttrandet.

Regeringen angav att ett bolag med tillämpning av anståndsreglerna inte i alla delar

kommer att hamna i samma situation som om verksamheten till sin helhet hade

beskattats i Sverige men att anståndsreglerna inte kan anses vara mer restriktiva än vad

som krävs med hänsyn till behovet av en välavvägd fördelning av beskattningsrätten.155

I Malta-målet ansluter sig HFD till den bedömning i målet som företagits av

Skatterättsnämnden, vilken är att uttagsbeskattning ska effektueras först när avyttring

skett. I målet nämns inte något om ett eventuellt införande av anståndsregler.156

Ett annat land som mottagit ett motiverat yttrande från kommissionen om att den

nationella skatteregleringen vid utflyttning av bolag möjligen kan stå i strid med

etableringsfriheten är Italien. I Italien infördes därför i januari 2012 en ny bestämmelse

för att göra den nationella lagstiftningen förenlig med EU-rätten. De valde att införa en

lagstiftning där skatteunderlaget bestäms vid tidpunkten för flytten ut ur landet men där

beskattningstidpunkten skjuts upp till tidpunkten för avyttringen av tillgångarna. Ett

problem som lyftes fram vid införandet av den italienska lagstiftningen var att det är en

förutsättning att landet kan behålla möjligheten att kunna beskatta tillgångarna även

154 Cejie, SvSkT 2012:2 s. 179.
155 Prop 2009/10:39 s. 17 f.
156 RÅ 2008 ref. 30.
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efter att de förts ut ur landet. Detta anges kanske kunna uppnås på ett bra sätt genom att

ett samarbete mellan medlemsstaterna företas. 157 Metoden med beskattning vid

avyttringstillfället är alltså också en metod som prövats i praktiken.

7.4. Ett tredje (o)möjligt alternativ

Vid införandet av uppskovsreglerna framfördes i doktrin att syftet med reglerna hade

kunnat uppfyllas på ett mindre ingripande och mer proportionerligt sätt om reglerna om

uttagsbeskattning i de aktuella situationerna hade tagits bort. Detta motiveras med att

anståndsreglerna endast kommer omfatta personer som även efter utflyttningen kommer

att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige. Det anförs därmed att det inte behövs någon

särreglering för att behålla den svenska beskattningsrätten för framtida avyttringar enligt

inhemsk rätt. Obegränsat skattskyldiga är även efter en utflyttning från Sverige

skattskyldiga i Sverige. Fördelningen av beskattningsrätten mellan Sverige och den stat

den skattskyldige flyttar till bestäms av tillämpligt skatteavtal. Om Sverige inte är

tillfredsställd med resultatet av tillämpningen av skatteavtalet torde Sverige istället

kunna omförhandla avtalet. 158 Att avstå införandet av anståndsreglerna och istället

omförhandla skatteavtal som en lösning på problemet skulle möjligen ha varit ett

alternativ för de situationer som var föremål för prövning i Malta-målet. Dock är detta

ingen tillfredsställande lösning eller ens möjlig lösning för det för den här uppsatsen

aktuella fallet. Vid uttagsbeskattning enligt 22:5 p. 2 IL sker beskattningen inte med

anledning av något skatteavtal och det finns därmed inget sådant som istället kan reglera

när beskattning ska ske.

7.4. Slutsats

Som sagt så utgör det här en mycket komplex frågeställning som skulle kräva ett

gediget förarbete innan ett slutligt beslut skulle kunna fattas. Med bakgrund av vad som

framkommit i denna framställning kan dock några reflektioner göras.

För lagstiftaren skulle det smidigaste alternativet med största sannolikhet vara att

utvidga tillämpningsområdet för de redan befintliga anståndsreglerna. Ett förarbete har

redan företagits, vilket dock till vissa delar ifrågasattes av remissinstanserna, men det

ansågs vara det alternativ som bäst uppfyllde syftet med att slutligen utkräva den skatt

som hänförs till uttaget. Detta utgör dock ett fiskalt intresse och är inte det enda syftet

bakom reglerna. Det får också antas att det skulle vara det mest kostnadseffektiva

157 Capitta & Letizia s. 277 ff.
158 Franck s.34 f.
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alternativet då det antagligen inte skulle kräva ett lika gediget arbete för att utvidga en

redan befintlig lag som det skulle krävas för att framarbeta en helt ny lagbestämmelse.

Dock skulle en omarbetning av lagen vara önskvärd med anledning av den mängd kritik

som framfördes under lagstiftningsarbetet.

En beskattning som sker först vid avyttrandet av tillgångarna skulle bäst motsvara

vad som sker vid en rent intern situation och även vara det alternativ som bäst

tillgodosåg att etableringsfriheten efterlevs, vilket är det grundläggande motivet till

regleringen. Beskattning vid avyttrandet skulle emellertid kanske inte uppfylla syftet

med ett slutligt utkrävande av skatten som hänförs till uttaget på ett lika

tillfredsställande sätt som anståndsreglerna skulle göra. Det skulle vara en del praktiska

problem som behöver få en lösning, så som hur man bevakar när tillgångarna verkligen

avyttrats och skatten kan utkrävas. Om en sådan lösning skulle uppnås på ett

tillfredsställande sätt anser jag alternativet med en beskattning först vid avyttrandet av

tillgångarna vara det bästa alternativet för att undanröja en inskränkning av

etableringsfriheten.
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8. Sammanfattning

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att utreda om de svenska reglerna

om uttagsbeskattning kan anses förenliga med EU-rättens etableringsfrihet. Den

situation som särskilt analyserats är den då ett bolag väljer att flytta tillgångar från

Sverige till en annan medlemsstat och därmed förlorar sin hemvist i Sverige vilket torde

utlösa uttagsbeskattning enligt 22:5 p. 2 IL. Jag har ansett denna situation vara särskilt

intressant att analysera med bakgrund av Portugal-målet som avgjordes av EUD under

hösten 2012. Enligt min bedömning är de skattemässiga konsekvenserna av ovanstående

situation desamma i Portugal och Sverige. Eftersom EUD i domen konstaterade att den

portugisiska lagstiftningen om uttagsbeskattning stod i strid med etableringsfriheten

ansåg jag det finns skäl att utreda om inte även de svenska reglerna är att betrakta som

oförenliga med EU-rätten.

Att konstatera att en omedelbar beskattning av orealiserade värdeökningar i en

situation som den ovanstående beskrivna är oförenlig med etableringsfriheten finner jag

relativt enkel. Det föreligger en objektiv skillnad i hur ett bolag behandlas vid en

inhemsk omstrukturering och en gränsöverskridande sådan. Vid en inhemsk

omstrukturering sker beskattning av de orealiserade värdeökningarna först vid en senare

avyttring av desamma och den skattemässiga kontinuiteten upprätthålls. Vid en likadan

omstrukturering med skillnaden att tillgångarna flyttas från Sverige till en annan

medlemsstat sker en omedelbar beskattning utan möjlighet med uppskov med

beskattningen vilket i Portugal-målet EUD ansåg vara oförenligt med

etableringsfriheten. Att detta skulle vara oförenligt med EU-rätten stödjs även av

tidigare praxis från EUD så som National Grid. Att just 22:5 p. 2 IL skulle vara att anse

som oförenlig med EU-rätten har även framförts i doktrin.

Men det räcker inte att konstatera att en lagregel är oförenlig med EU-rätten utan

därefter måste en prövning av om regeln kan anses ha rättfärdigandegrund företas. Vid

den prövning jag företog kom jag fram till slutsatsen att bestämmelsen i 22:5 p. 2 IL

antagligen skulle kunna rättfärdigas med fördelningen av beskattningsrätten och risken

för skatteflykt som grund. Dock ska poängteras att det är en svår bedömning att göra då

EUD inte alltid klargjort vad de slutligen haft för rättfärdigandegrund i sina avgöranden

och vad den bestått av. Vidare ansåg jag dock inte att bestämmelsen kunde anses

proportionerlig på grund av att jag anser det föreligga åtminstone två
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handlingsalternativ som båda uppfyller syftet med bestämmelsen fast på ett mindre

ingripande vis.

Jag anser det vara av största vikt att den svenska lagstiftaren åtgärdar denna

oförenlighet. Som jag anfört anser jag det med stor sannolikhet vara så att

bestämmelsen i 22:5 p. 2 IL strider mot etableringsfriheten. Portugal-målet bekräftade

de farhågor som tidigare funnits om att det skulle vara så samtidigt som EUD har fler

pågående fall som behandlar liknande situationer som de i Portugal-målet.159 Denna

lagstridighet skulle kunna medföra att bolag utnyttjar situationen till att företa

skattemässigt fördelaktiga omstruktureringar genom att flytta tillgångar ut ur Sverige till

en annan medlemsstat med fördelaktigare beskattning och sedan hävda att någon

uttagsbeskattning inte ska ske eftersom bestämmelsen står i strid med gällande EU-rätt.

Den åtgärd jag anser det vara mest rimligt att Sverige vidtar är att utöka de regler

om anstånd med inbetalning av skatt som infördes med anledning av Malta-målet och

uttagsbeskattning enligt 22:5 p. 4 och 5 IL. Det skulle antagligen vara det mest

kostnadseffektiva alternativet och enligt regeringen är det också det alternativet som

uppfyller syftet med att i slutändan beskatta skatteunderlaget bäst. Tilläggas ska dock att

uppskovsreglerna inte försätter den skatteskyldige i en likvärdig situation som en

skattskyldig som företar en inhemsk transaktion. För att uppnå det på bästa sätt är ett

bättre alternativ att införa regler som innebär att beskattning ska ske först vid

avyttrandet av tillgångarna istället för att enbart medge uppskov. Vidare anser jag det

vara oklart om uppskovsreglerna verkligen innebär att inskränkningen av

etableringsfriheten helt undanröjs. EUD uttalar i Portugal-målat att de anser

uppskovsregler utgöra en mindre inskränkning än vad omedelbar beskattning innebär.

Det behöver nödvändigtvis inte tolkas som att uppskovsreglerna utgör en

tillfredsställande lösning på oförenligheten mellan nationell rätt och EU-rätt enligt min

mening. Att klargöra den frågan är dock något som får lämnas till EUD och inget som

åvilar den svenske lagstiftaren.

159 De pågående målen är mot Spanien (C-64/11) och Danmark (C-216/11). Den 31 januari 2013
avgjordes mål C-301/11 Europeiska kommissionen mot Nederländerna. På grund av att domen ännu
endast har offentliggjorts på franska och holländska har avgörandet inte behandlats inom ramen för denna
uppsats.
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