
!

! I!

Juridiska institutionen  
Vårterminen 2014!
 
 
Examensarbete i Europarätt 
30 högskolepoäng!
 
 

Fri rörlighet för tjänster i EU 
 
En nordisk analys av bokföringsskyldighet som en möjlig    
inskränkning av den fria rörligheten för tjänster 
 
Författare: Sebastian Örndahl 
Handledare: Professor Carl Fredrik Bergström



!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I   

 
!

!

!

!

En förmån, som af menniskjor så högt älskas, behöfwer ingen  
inskränkning, der alla älska dygd. Men wi böjas ofta till laster och  
oförrätt. Altså böra gränsor sättas för oss, friheten bör mista sin  
skadeliga del, och det allenast blifwa öfrigt, att man efter yttersta  
wilja får gagna andra och sig sjelf, men ingen skada. 
 
Peter Forsskål (1732–1763), Tankar om borgerliga friheten §.2.   
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Sammanfattning 
 
För tillfället utgör tjänstemarknaden ca. 70 % av den totala produktionen i EU och 

förutspås därför ligga i spetsen för den fortsatta tillväxten. Mikro samt små och 

medelstora företag, så kallade SMF-företag, utgör mer än 99 % av alla företag i EU och 

kommer att spela en central roll i den framtida utvecklingen. Därför har ett av 

fokusområdena på såväl europeisk som på nordisk nivå varit att förbättra 

verksamhetsmöjligheterna för SMF-företag. I det sammanhanget är de unionsrättsliga 

reglerna om fri rörlighet för tjänster, framför allt förbudet mot inskränkningar av den 

fria tjänsterörligheten i artikel 56 FEUF, av stor betydelse. 

Uppsatsens mål är att mot den bakgrunden analysera uppkomsten av 

bokföringsskyldighet för ett SMF-företag som använder sig av den fria 

tjänsterörligheten och utför byggnadstjänster i Sverige, Finland eller Danmark. 

Huvudfrågan är om bokföringsskyldigheten kan ses som en inskränkning av den fria 

rörligheten och om den i så fall går att berättiga. För att uppnå målet har analysen delats 

i tre huvuddelar. 

Den första delen inleds med en genomgång av unionens mål och centrala rättsprinciper. 

Med utgångspunkt i Europeiska domstolens (EUD) praxis och relevant litteratur 

beskrivs sedan tillämpningsområdet för artikel 56 FEUF. Bedömningen av tidsaspekten, 

dvs. hur lång tid ett SMF-företag kan anses vara tjänsteutövare, är central i det 

sammanhanget. Slutsatsen är att ett sådant SMF-företag som avses i uppsatsen omfattas 

av bestämmelserna. Diskussionen går sedan över till möjliga inskränkningar av den fria 

tjänsterörligheten och under vilka omständigheter de kan berättigas. Så kallade dubbla 

bördor är av speciellt intresse för huvudfrågan. Utgående slutsatserna presenteras en 

fyrstegsmodell som används för att analysera den inskränkande karaktären av en 

nationell åtgärd i uppsatsens tredje del. 

Den andra delen fokuserar på de nationella regelverken i Sverige, Finland och 

Danmark. Dessutom uppmärksammas även en möjlig normkonflikt mellan 

bokföringslagen och filiallagen i den svenska lagstiftningen. Slutsatsen är att 

bokföringsskyldighetens uppkomst är kopplad till uppkomsten av ett fast driftställe. För 

ett SMF-företag i byggnadsbranschen uppstår ett fast driftställe då företaget bedrivit 
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verksamhet i 12 månader. Konsekvensen är att bokföringsskyldigheten utlöses vid 

samma tidspunkt.  

Den slutsatsen ligger till grund för uppsatsens tredje del som inleds med slå fast att 

reglerna om bokföringsskyldighetens uppkomst omfattas av unionsrätten. De nationella 

regelverken analyseras sedan utgående från den fyrstegsmodell som presenterats i 

uppsatsens första del och i ljuset av den senaste utvecklingen av EUD:s praxis. 

Konklusionen är att det finns två huvudargument som talar för att 

bokföringsskyldighetens uppkomst kan ses som en inskränkande åtgärd som inte går att 

berättiga.  

För det första följer det av EUD:s fasta rättspraxis att rättssäkerhetsprincipen är central i 

unionsrätten. Det svenska regelverket lämnar dock utrymme för skönsmässig 

bedömning och kan därför ifrågasättas. För det andra har EUD slagit fast att det inte går 

att ange en bakre tidsgräns för tillämpningen av artikel 56 FEUF. Effekten av den finska 

och danska lagen är att det i praktiken finns en sådan tidsgräns som inte är förenlig med 

den praxis som utvecklats kring artikel 56 FEUF. 

Svaret på uppsatsens huvudfråga är att reglerna om bokföringsskylighetens uppkomst i 

Sverige, Danmark och Finland kan ses som en oberättigad inskränkning av den fria 

tjänsterörligheten. Rättsläget är dock oklart eftersom frågan aldrig prövats. I uppsatsens 

avslutande diskussion dras ändå slutsatsen att bokföringsskyldighetens uppkomst för ett 

SMF-företag i byggnadsbranschen bör ses som en oberättigad inskränkande åtgärd. Det 

oklara rättsläget gör att vore det önskvärt att alla tre länder förtydligade bestämmelserna 

om bokföringsskyldighet för att försäkra sig om att deras förenlighet med unionsrätten. 
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Förord 
 
Med den här uppsatsen sätter jag punkt för min akademiska karriär för den här gången. 

Sju och ett halvt år med studier på fyra språk i fyra länder, arbete och praktik i tre länder 

samt nyfunna vänner från världens alla hörn har därmed kommit till ända.  

 

Familjen och vännerna hemma i Helsingby, konungarnas och hjältarnas land, har utgjort 

den fasta och trygga punkt i tillvaron som jag alltid kunnat komma tillbaka till. Ett stort 

tack till alla dem, i första hand mina föräldrar och min bror, som ständigt stöttat och 

aldrig ifrågasatt mig och mina upptåg under studieåren. Ett tack också till alla de 

fantastiska medlemmarna, speciellt ”min styrelse” år 2009, av Vasa nation vid 

Helsingfors universitet som bidragit till att skapa ett andra hem i huset Ostrobotnia på 

Tölögatan 3A. Tack också till bunkergänget vid Norrlands nation i Uppsala för alla 

intressanta diskussioner och välbehövliga fikastunder. 

 
Uppsatsen tillägnar jag min farfar Elmer, som med stor entusiasm följde med mina 

studier sedan starten vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors hösten 2006. Med 

både piska och morot såg han till att studierna fortgick med god fart i rätt riktning. 

Tyvärr hann han inte se mig bli klar, men som den förträffliga och frispråkiga ekonom 

han var vet jag att han skulle ha uppskattat både ämnesvalet och tonen i uppsatsen. 

 

Uppsala den 17 januari 2014 

 

Sebastian Örndahl 
 
av Vasa nation vid Helsingfors universitet och av Norrlands nation vid Uppsala universitet  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Begreppet fri rörlighet är en gemensam utgångspunkt för samarbetet både inom den 

Europeiska Unionen (”EU”) och mellan de nordiska länderna. Enligt EU:s två 

grundfördrag är ett av unionens mål att upprätta en inre marknad baserat på de fyra 

grundläggande friheterna för varor, personer, tjänster och kapital.1 Den inledande 

artikeln i Helsingforsavtalet, det nordiska samarbetets ”grundlag”,2 stadgar i sin tur att 

de nordiska länderna ska bevara och utveckla samarbetet ”på det rättsliga, kulturella, 

sociala och ekonomiska området samt i fråga om samfärdseln och miljövården.” Även 

om syftet med det nordiska samarbetet inte är att skapa en fullständig integration av 

länderna i Norden,3 så finns det beröringspunkter mellan EU:s grundläggande friheter 

och det nordiska samarbetet.4 

På motsvarande sätt som vägen mot en öppnare marknad har varit gemensam, så har de 

nordiska länderna och EU även stött på likartade utmaningar till följd av de ekonomiska 

kriser som drabbat Europa de senaste åren. Frågan om hur det ekonomiska maskineriet 

ska fås igång har legat högt uppe på både de europeiska och nordiska dagsordningarna. 

Ett fokusområde har varit att underlätta och effektivisera verksamhetsmöjligheterna för 

mikroföretag samt små och medelstora företag, allmänt kända som SMF-företag. 

Sådana företag utgör mer än 99 % av alla företag i Europa och sysselsätter drygt två 

tredjedelar av den arbetsföra befolkningen.5 Därmed kan de med rätta kallas ryggraden i 

den europeiska ekonomin.6  

Europeiska kommissionen har i ett antal meddelanden understrukit att det krävs initiativ 

för att förbättra förutsättningarna för SMF-företag och på så sätt skapa tillväxt i 

                                                 

1 Artikel 3(3) FEU och artikel 26 FEUF. 
2 Wilhelmsson, TfR 1985, s. 189. 
3 Bernitz (2012), s. 161. 
4 Wilhelmsson (2005), s. 122. Konkreta exempel på nordisk integration är överenskommelsen från 1954 
om en gemensam nordisk arbetsmarknad samt av upphävandet av passkontrollen vid de nordiska 
gränserna som följde tre år senare. 
5 Gagliardi m.fl. (2013), s. 10 f. 
6 Wymenga m.fl. (2013), s. 11. 
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Europa.7 Sverige, som fungerat som ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2013, 

har framfört liknande synpunkter i sitt ordförandeprogram.8 Bättre möjligheter för 

företag att erbjuda tjänster utanför etableringslandets gränser är ett steg i arbetet mot en 

mer attraktiv verksamhetsmiljö. Tillhandahållandet av tjänster anses idag vara den 

drivande kraften för unionens ekonomi och ligger därmed i spetsen för utvecklingen av 

EU:s inre marknad.9 I det sammanhanget intar de unionsrättsliga reglerna om den fria 

tjänsterörligheten en central roll. Fri rörlighet för tjänster inom EU, med fokus på 

Sverige, Finland och Danmark, är ett också övergripande tema för uppsatsen. 

Att valet föll på de nordiska länderna beror på att jag har rört mig en hel del i Finland, 

Sverige och Danmark under studietiden. Under hösten 2013 har jag även gjort praktik 

vid Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn där mycket av tiden gick åt till 

gränshinderfrågor. Under tiden vid sekretariatet slogs jag av att få av gränshindren 

analyserats mer ingående från ett juridiskt perspektiv.  

En fråga som dök upp under min tid vid sekretariatet var att reglerna kring uppkomsten 

av ett så kallat fast driftställe, och konsekvenserna det medför, varierar i de nordiska 

länderna. En sådan konsekvens är uppkomsten av bokföringsskyldighet som potentiellt 

skulle kunna hämma rörligheten av tjänster över gränserna. Mot bakgrund av vad som 

framgått ovan gällande rollen för SMF-företag har jag därför valt att göra en komparativ 

studie av reglerna om fast driftställe och uppkomsten av bokföringsskyldighet i Sverige, 

Finland och Danmark för att granska reglernas förenlighet med de unionsrättsliga 

bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster.10 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Uppsatsens syfte och huvudfråga är att utreda ifall bokföringsskyldighet kan anses vara 

en inskränkning av den fria rörligheten för tjänster inom EU. Om så är fallet är den 

                                                 

7 KOM(2008) 394 slutlig, KOM(2011) 78 slutlig, KOM(2011) 702 slutlig. De ekonomiska teorierna om 
den fria rörlighetens och handelns positiva effekter faller utanför ramen för den här uppsatsen. Se Barnard 
(2013), s. 3 ff. och SOU 2007:95, s. 55 ff. för en grundläggande översikt.   
8 Den nordiska modellen i en ny tid, Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013, 
s. 26. 
9 Hatzopoulos, CML Rev. 2000 s. 460, ”It is clear that, henceforth, services constitute the spearhead of 
developments for the internal market.” 
10 Det bör nämnas att det även finns andra internationella avtal som reglerar handeln med tjänster. Det 
viktigaste är General Agreement on Trade in Services (GATS). Dessa internationella avtal kommer dock 
inte att behandlas i uppsatsen. Se i stället SOU 2007:95, s. 140 f. för en kortfattad översikt.  
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naturliga följdfrågan ifall det rör sig om en godtagbar en inskränkning. Oberoende av 

vad svaret visar sig vara är syftet också att kortfattat diskutera vad svaret borde vara. 

Fri rörlighet för tjänster är en av de fyra grundläggande friheterna i den Europeiska 

Unionen. Huvudregeln enligt artikel 56 FEUF är att inskränkningar i den fria 

rörligheten av tjänster är förbjudna om de missgynnar utländska tjänsteleverantörer i 

förhållande till nationella aktörer. Precis som för alla andra huvudregler finns ett antal 

undantag då en inskränkning kan vara tillåten. Vilka undantag och i vilken omfattning 

de är godtagbara är ett ämne som behandlats utförligt i EUD:s praxis och doktrin. De 

flesta framställningarna, bortsett från rättsfallen, tar dock inte ställning till vilka 

konkreta bestämmelser på nationell nivå som potentiellt kan utgöra inskränkningar av 

den fria rörligheten av tjänster. Ambitionen är att den här uppsatsen ska mynna ut i en 

sådan analys.  

Föremål för analysen är mikroföretag samt små och medelstora företag, så kallade 

SMF-företag.11 Inom ramen för uppsatsen avser begreppet ”företag” ett aktiebolag som 

är grundat och registrerat i enlighet med nationell lagstiftning i Sverige, Finland eller 

Danmark.12 Analysen begränsas till situationer då företaget rör sig mellan dessa tre 

länder.13 Begreppen ”hemland” eller ”etableringsland” syftar på det land där företaget 

har sitt registrerade säte. Landet där företaget erbjuder sina tjänster benämns i sin tur 

som ”verksamhetslandet”. Eftersom regleringen kan variera mellan olika branscher 

kommer granskningen begränsas till SMF-företag inom byggsektorn.  

Att den komparativa analysen fallit på just dessa tre länder beror dels på ett personligt 

intresse för nordisk rätt men dels också på att det funnits försök att harmonisera de 

nordiska bokföringslagarna i början på 1970-talet. Utredarna ansåg dock att ländernas 

skattesystem och bokföringsseder var så olika att det varken var möjligt eller 

                                                 

11 SMF-företag definieras i Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag. Definitionen ges i artikel 2(1): ”Kategorin 
mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) utgörs av företag som sysselsätter färre 
än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte 
överstiger 43 miljoner euro per år.”  
12 Hur dessa registreringsregler är utformade kommer dock inte att behandlas i uppsatsen. 
13 Det resulterar i tre möjliga scenarier: (i) ett finskt eller danskt företag i Sverige, (ii) ett danskt eller 
svenskt företag i Finland och slutligen (iii) ett finskt eller svenskt företag i Danmark. I analysen av de 
nationella regelverken kommer någon distinktion dock inte att göras baserat på var det utländska företaget 
är grundat och registrerat. Det förutsätts således att t.ex. de svenska reglerna i scenario (i) tillämpas på 
samma sätt på oberoende av det rör sig om ett finskt eller danskt företag. 
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ändamålsenligt att försöka harmonisera bokföringslagarna.14 Den unionsrättsliga 

utvecklingen gör det särskilt intressant att utreda hur läget ser ut idag. 

Fokus kommer att ligga på konsekvenser av uppkomsten av ett fast driftställe i 

verksamhetslandet. Analysen begränsas till en sådan konsekvens, nämligen 

bokföringsskyldigheten.15 I det sammanhanget kommer tidsaspekten, dvs. hur länge ett 

företag ska verka i ett annat land före ett fast driftställe uppstår, att vara av speciellt 

intresse.  

Begreppet fast driftställe har sitt ursprung i skatterätten och utgör en grund för den 

nationella beskattningsrätten.16 Därför vore det i och för sig intressant att också utreda 

effekterna av de skattemässiga konsekvenserna för den fria rörligheten för tjänster. Den 

detaljerade regleringen på skatteområdet gör dock att en sådan analys lämpar sig bäst 

för en separat uppsats.17 Det går ändå inte att komma undan skatterätten helt eftersom 

definitionen av fast driftställe i de nationella regelverken baseras på internationella 

skatteavtal. Avgränsningen till företag inom byggbranschen gör dock att genomgången 

för de internationella avtalens del kan göras kortfattad. 

Uppsatsen är i grund och botten EU-rättslig och till den del framställningen rör 

unionsrätten gäller slutsatserna för EU i sin helhet. Analysen av bokföringsskyldigheten 

begränsas dock till en komparativ studie av de nationella regelverken i Sverige, Finland 

och Danmark. Slutprodukten blir en EU-rättslig uppsats skriven ur ett nordiskt 

perspektiv. På så sätt kan uppsatsen inte enbart bidra till en bättre förståelse av 

unionsrätten utan också gynna det rättsvetenskapliga samarbetet mellan de nordiska 

länderna.18  

                                                 

14 RP 1972 nr 120, s. 1. 
15 Frågan om utländska företags bokföringsplikt har nyligen behandlats av Bjuvberg i SvSkt 2013, s. 563–
581. 
16 Jmf. den svenska inkomstskattelagen (1999:1229) 6 kap. 11§ p.1. 
17 Se i stället Nelson (2010) för en genomgång av skatterättsliga frågor i förhållande till den fria 
etableringsrätten och utflyttning av aktiebolag. 
18 Och förhoppningsvis mildra framtida kritik i stil med den som framförts av Bernitz (2002), s. 53, ”Hur 
ofta har man inte sett europeiska komparativa undersökningar som inte alls tar upp nordisk rätt eller som 
nöjer sig med något påklistrat tillägg om läget i Skandinavien.”  
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1.3 Disposition 

För att kunna svara på uppsatsens huvudfråga har analysen delats in i tre huvuddelar. 

Den första delen består av en genomgång av det unionsrättsliga regelverket. Den andra 

delen består i sin tur av en komparativ analys av de nationella regelverken i Finland, 

Sverige och Danmark. Den tredje och avslutande delen granskar slutligen de nationella 

reglerna i förhållande till EU-rätten. 

Utgångspunkten i del ett är unionsrätten som bildar ett nät av huvudregler och undantag 

kring den fria rörligheten av tjänster. Kapitel två inleder därför uppsatsen med att 

redogöra för omfattningen av rätten till fri rörlighet för tjänster enligt EU:s 

grundfördrag. Efter att omfattningen klargjorts följer en granskning av inskränkningar i 

den fria tjänsterörligheten i kapitel tre.  

Del två i uppsatsen inleds i kapitel fyra som preciserar frågeställningen i ljuset av det 

unionsrättsliga regelverket. Kapitel fem fortsätter med en genomgång av reglerna för 

fast driftställe i Danmark, Finland och Sverige. Kapitel sex tar sedan vid och redogör 

för om, och i så fall när, utländska företag kan anses omfattas av 

bokföringsskyldigheten i respektive land.  

Uppsatsens tredje del består i huvudsak av kapitel sju som kopplar samman de två 

tidigare delarna av uppsatsen. Målet är att svara på huvudfrågan, kan 

bokföringsskyldighet ses som en inskränkning av den fria rörligheten för byggnads-

företag i EU? Till sist följer en diskussion om vad svaret på huvudfrågan borde vara. 

Kapitel åtta avslutar uppsatsen och ger en sammanfattning av dess huvudpunkter. 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen bygger på traditionell juridisk metod där lagstiftning, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin utgör utgångspunkten för att systematisera och beskriva gällande rätt.19 

Eftersom analysen är komparativ kommer jag att använda mig av rättskällor från 

Sverige, Finland och Danmark. En fördel är att jag även behärskar finska och kan 

                                                 

19 Jareborg, SvJT 2004, s. 4. 
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använda mig av finskspråkigt material. Danskt material har jag valt att presentera på 

danska med vissa klargöranden på svenska i den mån det är nödvändigt.  

De grundläggande principerna gällande tolkning och tillämpning av lagar och regler är 

gemensamma för de nordiska länderna.20 Inom Norden råder således en ”åtminstone i 

huvuddrag enhetlig rättskällelära”.21 Metodmässigt gör den nordiska rättslikheten det 

lättare att göra en komparativ analys av nordisk lagstiftning än av andra rättssystem som 

inte delar samma historiska bakgrund och värdegrund. En nackdel med att jämföra så 

pass likartade rättordningar är givetvis att mer egenartade lösningar i andra rättssystem 

faller utanför analysen. Inom ramen för en examensuppsats i juridik är redan tre 

jurisdiktioner dock tillräckligt utmanande. 

Syftet med den komparativa analysen är inte att favorisera en viss lösning på uppsatsens 

huvudfråga. Synsättet är snarare funktionellt, ambitionen är att se hur de nationella 

reglerna fungerar och om är de förenliga med de EU-rättsligt principerna som reglerar 

den fria rörligheten för tjänster.22 Utgångspunkten i en sådan analys är givetvis att alla 

tre länder strävar efter att uppfylla de EU-rättsliga kraven. Den intressanta frågan är hur 

och om de verkligen gör det. Med andra ord rör det sig om ett slags unionsrättsligt 

stresstest av de nationella regelverken.  

För att kunna göra ett sådant stresstest krävs en beskrivning av den EU-rättsliga 

kontexten. Den EU-rättsliga delen av uppsatsen kommer att fokusera på primärrätten. 

Utöver artiklarna i grundfördragen spelar givetvis EUD:s praxis på området en central 

roll.23 Analysen utgår från en systematisk och ändamålsinriktad tolkning av 

unionsrätten.24  Med EUD:s ord kommer tolkningen således inte enbart att beakta 

bestämmelsernas lydelse, ”utan också sammanhanget och de mål som eftersträvas”.25  

I förhållande till domstolens praxis har jag strävat efter att använda så nya fall som 

möjligt. Mycket av unionsrätten har visserligen sin grund i äldre rättspraxis och de äldre 

                                                 

20 Bernitz (2012), s. 152. 
21 Wilhelmsson, TfR 1985, s. 182. Artikeln är visserligen gammal, men Bernitz gör samma konstaterande 
27 år senare med hänvisning till Wilhelmssons artikel. Se Bernitz (2012), s. 153. 
22 Zweigert & Kötz (2011), s. 44 förespråkar ett sådant funktionellt angreppssätt i komparativa analyser. 
23 Hettne (2008), s. 35. 
24 Bernitz & Kjellgren (2010), s. 37 f. 
25 Mål C-243/11 RVS Levensverzekeringen NV mot Belgische Staat, REG 2013, ej ännu publicerat i 
rättsfallssamlingen, p. 23. 
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målen är givetvis fortfarande relevanta. Någon gång måste ändå EU-rätten förnyas. 

Äldre praxis har därför endast fungerat som utgångspunkt för att hitta liknande 

uttalanden i modernare praxis. För att hitta nyare avgöranden har jag använt de äldre 

fallen och sedan sökt efter referenser till dessa i färskare rättspraxis.26  

Sekundärrätten, förordningar och direktiv, kommer inte att behandlas i någon större 

utsträckning utan endast kommenteras där det är relevant för sammanhanget. Det så 

kallade tjänstedirektivet, som visserligen haft en stor inverkan på tjänstemarknaden, 

kommer därför inte att analyseras.27 Orsaken är främst utrymmesmässiga skäl. En sådan 

granskning skulle riskera att analysen av primärrätten, den överordnade rättskällan,28 

skulle bli alltför översiktlig. Läsaren hänvisas därför till Maria Wibergs 

doktorsavhandling för en djupare analys av tjänstedirektivet.29 

Det stora antalet avgöranden från EUD gör att trycket på notapparaten blir väldigt högt. 

I syfte att underlätta läsningen har jag därför tagit mig friheten att endast återge målens 

fullständiga referensinformation i samband med den första hänvisningen.30 Därefter 

kommer endast målnummer, den ena partens namn och i förekommande fall relevant 

punkt i avgörandet att tas med i noten.31 En liknande, men än mer förenklad, metod 

används bland annat i Common Market Law Review.  

Slutligen ska sägas att jag under hela juristutbildningen varit mycket kritisk till det 

juridiska sättet att skriva. Ambitionen i mina egna promemorior har alltid varit att 

avdramatisera och förenkla juridiken så mycket som möjligt utan att tappa fokuset på 

analysens huvudfråga. Utgångspunkten har varit att min bror, som inte har några 

juridiska bakgrundskunskaper, ska förstå resonemangen. Nu rör det sig ändå om en 

examensuppsats. För en gångs skull har min bror därför fått sätta sig lite längre bak i 

publiken och ge sin plats åt examinatorn. Därmed har jag valt att återgå till ett mer 

                                                 

26 Något som är möjligt via EUD:s rättsfallsdatabas www.curia.eu.  
27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden (”tjänstedirektivet”). 
28 Hettne (2008), s. 44. 
29 Wiberg (2013). Det ska nämnas att Wiberg i sitt avslutande kapitel drar slutsatsen att tjänstedirektivet 
gör mer skada än nytta och gör rättsläget otydligare, se s. 341. Hennes slutsats gör det ännu mer motiverat 
att först få en god förståelse för primärrätten före en vidare analys av tjänstedirektivet.  
30 T.ex. mål C-409/06 Winner Wetten GmbH mot Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, REG 2010, s. I-
8015. 
31 T.ex. mål C-409/06 Winner Wetten GmbH, p. 31. I de fall EU-kommissionen väckt talan används 
formen mål C-490/04 Kommissionen mot Tyskland, p. 89. 
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traditionellt juridiskt språk. Med lite god tur har fyra år av skrivande ändå satt sina spår. 

Förhoppningsvis är uppsatsen inte så inbitet tråkig som juridiska texter tyvärr brukar 

vara. Rättspraxis och övrigt material har beaktats fram till 31.12.2013.  

2 Fri rörlighet för tjänster i EU 

2.1 Utgångspunkter 

I det här kapitlet behandlas den fria rörligheten för tjänster enligt EU-rätten, speciellt 

artiklarna 56 och 57 FEUF. Den förstnämnda artikeln ger grundförutsättningarna för 

den fria rörligheten medan den sistnämnda definierar tjänstebegreppet. Kapitlet är till 

stora delar deskriptivt, men det är svårt att undgå eftersom regelverket är komplicerat. 

Läsaren får försöka ha överseende. 

I förhållande till de tre andra grundläggande friheterna är fri rörlighet för tjänster en 

spretig rättighet.32 Tjänsteproduktionen står för över 70 % av bruttonationalprodukten 

(BNP) i EU, vilket innebär att begreppet tjänst är väldigt brett och täcker många olika 

situationer.33 Märkbart är att tjänsteproduktionen, trots den stora totala andelen av totala 

BNP, endast utgör ca. 25 % av den gränsöverskridande handeln.34 Siffrorna går givetvis 

att tolka på olika sätt, men en tolkning är att tjänsteutövare hellre utför tjänster i sitt 

etableringsland än utomlands. En bakomliggande orsak kan vara att skillnader i 

nationella regelverk gör tjänsteverksamhet utanför hemlandet mindre attraktivt. 

Tjänstebegreppets bredd gör att det är naturligt, men tyvärr inte alltid förståeligt, att 

EUD:s praxis inte är enhetlig. Ambitionen med framställningen nedan är att ge en bild 

av de huvudsakliga dragen i gällande rätt. Närmast följer en genomgång av bakgrunden 

till och syftet med EU:s fyra grundläggande friheter. Inledningsvis finns även skäl att 

kort redogöra för den nationella rättens förhållande till EU-rätten.  

                                                 

32 SOU 2007:95, s. 143. 
33 Barnard (2013), s. 366. Den senaste statistiken finns tillgänglig på Eurostats hemsida, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Services_introduced.   
34 SOU 2010:46, s. 184. 
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2.2 Allmänt om regleringen av fri rörlighet inom EU 

2.2.1 Målet: En gränslös inre marknad 

En central utgångspunkt för alla unionsrättsliga analyser är att de två EU-fördragen är 

målorienterade i sin utformning. I linje med detta tilldelar den inledande artikeln i FEU 

unionen befogenheter för att uppnå de gemensamma mål som specificeras i artikel 3 

FEU. Bedömningen av en fråga som omfattas av EU-rätten måste därför bottna i de 

målsättningar som framgår av fördragen.  

Enligt artikel 3(3) FEU är en av unionens grundläggande målsättningar att skapa en inre 

marknad. Konceptet ges en tydligare innebörd i artikel 26 FEUF. Den inre marknaden 

definieras där som ett ”område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, 

tjänster och kapital säkerställs”. Upprättandet och upprätthållandet av en fri inre 

marknad fungerar därmed som en ledstjärna vid en tolkning av de övriga 

bestämmelserna i fördraget. Skyddet för de fyra rättigheterna till fri rörlighet, som också 

nämns i artikel 26 FEUF, är centralt i en sådan bedömning.35 

2.2.2 Förhållandet mellan nationell rätt och EU-rätt 

Genom att tillträda unionens två grundfördrag har medlemsstaterna gett upp delar av 

den nationella suveräniteten till de EU-rättsliga institutionerna. Unionen kan använda 

sig av de tilldelade befogenheterna men måste beakta vissa principer i sin verksamhet.36 

Subsidiaritetsprincipen, artikel 5(3), och proportionalitetsprincipen, artikel 5(4), är två 

av de centrala principer som kommer till uttryck i FEU. Den förstnämnda innebär att 

unionen inte ska använda sig av sina befogenheter om målet med en tänkt åtgärd bättre 

kan uppnås av medlemsstaterna själva. Enligt den senare får unionens åtgärder inte ”gå 

utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen.”  Proportionalitetsprincipen 

spelar också en central roll i bedömningen av huruvida en åtgärd ska anses som en 

inskränkning av den fria rörligheten.37 Fler detaljer om unionens befogenheter och hur 

de ska utövas finns i artiklarna 2–6 i FEUF. Frågan om tilldelade befogenheter kommer 

dock inte att behandlas i den här framställningen.  

                                                 

35 Jmf. mål 118/75 Lynne Watson mot Alessandro Belmann, REG 1976, svensk specialutgåva volym III s. 
145, p. 16. Unionen har visserligen också andra mål, men analysen av dessa faller utanför uppsatsens 
ramar. 
36 Bernitz, Scandinavian Studies in Law 2000, s. 37. 
37 Se kapitel 3.4.2.2 och kapitel sju nedan. 
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I maj 2013 hölls en konferens vid EUD i Luxemburg för att uppmärksamma 50-

årsjubileumet av domstolens dom i målet Van Gend en Loos.38 Fallet var värt att fira 

eftersom det var då EUD för första gången konstaterade att ”[unionen] utgör en ny 

rättsordning inom folkrätten”. Avgörandet var också det första steget mot doktrinen om 

så kallad direkt effekt. Direkt effekt innebär att vissa av artiklarna i fördragen, och 

senare också i förordningar och direktiv,39 kan åberopas direkt av medlemsstaternas 

medborgare i de nationella domstolarna. En fördragsbestämmelse anses ha direkt effekt 

om den förmedlar rättigheter som är tydliga, precisa och ovillkorliga och inte kräver 

kompletterande åtgärder på nationell nivå.40 

Principen om EU-rättens företräde är en annan bärande princip inom unionsrätten. 

Innebörden av principen om EU-rättens företräde har fastställts i många av EUD:s 

avgöranden. Från EUD:s senare rättspraxis är målet Winner Wetten, som rör fri rörlighet 

för tjänster, värt att nämna.41 Huvudregeln är att nationella regler måste vara förenliga 

med EU-rätten oberoende av var de befinner sig i den nationella normhierarkin.42 

Undantag kan i vissa fall vara tillåtna, när och under vilka omständigheter är något som 

det finns skäl att återkomma till nedan i kapitel tre. Lästa tillsammans ger de två fallen 

ett effektivt genomslag för den särskilda rättsordning som unionen utgör enligt EUD.  

Principen om lojalt samarbete i artikel 4(3) FEU förstärker i sin tur effekten av de två 

tidigare principerna. Enligt lojalitetsprincipen ska medlemsstaterna ”vidta alla lämpliga 

åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som 

följer av fördragen eller unionens institutioners akter.” Principen förpliktar därmed 

medlemsstaterna att respektera både unionen och de övriga medlemsstaterna i 

förverkligandet av unionens mål. 

                                                 

38 Mål 26/62 NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos mot Nederlandse 
Administratie der Belastingen, REG 1963, svensk specialutgåva volym I s. 161. Se EUD:s 
pressmeddelande nr 10/13, Luxemburg den 5 februari 2013. 
39 Mål 39/72 Kommissionen mot Italien, REG 1973, svensk specialutgåva volym II s. 77 gällande 
förordningar och mål 41/74 Yvonne van Duyn mot Home Office, REG 1974, svensk specialutgåva volym 
II s. 389 för direktivens del. Förordningarnas och direktivens direkta effekt framgår även av artikel 288 
FEUF. 
40 Craig & De Búrca (2011), s. 188 och Bernitz & Kjellgren (2010), s. 84 f. 
41 Mål C-409/06 Winner Wetten GmbH mot Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, REG 2010, s. I-8015. 
42 Mål C-409/06 Winner Wetten, p. 53. 
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Av speciellt intresse för uppsatsens huvudfråga är också principen om rättssäkerhet som 

är en grundläggande princip i EU-rätten.43 Principen medför att medlemsstaternas lagar 

och övriga föreskrifter måste vara utförliga, precisa och inte lämna ”ett stort 

tolkningsutrymme som är att jämställa med ett utrymme för skönsmässig bedömning”.44 

Hettne likställer principen med ett krav på förutsebarhet, rättsläget i medlemsstaterna 

måste med andra ord vara ”klart och exakt för enskilda”.45 Genomgången nedan 

kommer dock att visa att även EUD har problem med att leva upp till principens krav. 

De ovannämnda principerna kan till stor del sägas vara förutsättningar för varandra. De 

har under årens lopp utvecklats, utvidgats och preciserats genom EUD:s praxis. En mer 

detaljerad genomgång faller utanför ramen för uppsatsen.46 Relevanta fall som berör 

principerna kommer däremot att tas upp i samband med granskningen av den fria 

rörligheten för tjänster. 

2.3 Tillämpningsområdet för artikel 56 och 57 FEUF 

2.3.1 Utgångspunkter 

Syftet med kapitel 2.3 är att fastställa när och under vilka omständigheter artiklarna om 

fri rörlighet för tjänster kan aktualiseras. Enligt artikel 56 FEUF ska inskränkningar i 

friheten att tillhandahålla tjänster förbjudas i de fall verksamheten har 

gränsöverskridande inslag. Själva tjänstebegreppet definieras vidare i artikel 57 FEUF. 

För att underlätta förståelsen kommer genomgången nedan därför att brytas ner i två 

huvuddelar utgående från artiklarna 56 och 57 FEUF. För det första beskrivs de 

grundläggande förutsättningarna för den fria tjänströrligheten och för det andra 

definieras begreppet ”tjänst”.  

Artikel 56 FEUF har tre huvudelement bestående av tjänsteutövaren, tjänstemottagaren 

och den utförda tjänsten.47 Artikeln har effekter på alla tre, något som är bra att ha i 

                                                 

43 Mål C-221/12 Belgacom NV mot Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen 
(INTEGAN) m.fl., REG 2013, ej ännu publicerat i rättsfallssamlingen, p. 40  
44 Mål C-244/11 Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland, REG 2012, ej ännu publicerat i 
rättsfallssamlingen, p. 36 
45 Hettne (2008), s. 128. 
46 Se i stället Craig & De Búrca (2011), s. 180–216.  
47 St Clair Renard (2007), s. 29. Jmf. också SOU 2007:95, s. 12, där det görs en indelning i fyra 
huvudelement med tjänsteutövarens anställda som det fjärde elementet. 
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åtanke under den fortsatta genomgången.48 Med tanke på uppsatsens syfte är det dock 

tjänsteutövaren, byggföretaget som utför en tjänst utanför hemlandet, som är av intresse.   

Inledningsvis finns också skäl att reflektera över varför en tjänsteleverantör över huvud 

taget vill falla in under FEUF:s regler om fri tjänsterörlighet. Enkelt uttryckt är orsaken 

att den fria rörligheten för tjänster inte är lika strikt reglerad som t.ex. etableringsrätten i 

artikel 49 FEUF.49 I förhållande till etablerade företag följer det av artikel 49 FEUF att 

sådan verksamhet ska bedrivas på ”de villkor som etableringslandets lagstiftning 

föreskriver för sina egna medborgare”.50 Det är således förmånligare för ett företag att 

”bara” ses som en tjänsteutövare och inte som ett etablerat företag.51  

2.3.2 Grundläggande förutsättningar 

2.3.2.1 Förhållandet till de övriga artiklarna om fri rörlighet 

En första fråga gällande tillämpningsområdet för artikel 56 FEUF rör dess förhållande 

till de övriga rättigheterna till fri rörlighet. Enligt St. Clair Renard framgår det av artikel 

57 FEUF att den fria rörligheten för tjänster är en ”restpost”. Hennes tolkning, som 

visserligen stöds av artikelns ordalydelse, är att den fria tjänsterörligheten enbart blir 

aktuell om tre övriga friheterna inte kan tillämpas.52 Av EUD:s avgörande i Fidium 

Finanz framgår det dock att det inte finns någon prioritetsordning mellan de fyra 

grundläggande friheterna. Enligt domstolen är syftet med formuleringen i artikel 57 

FEUF i stället att fånga upp de former av ekonomisk verksamhet som inte faller in 

under någon av de övriga friheterna.53 Det första steget i bedömningen är därför att 

                                                 

48 Se t.ex. mål C-118/96 Jessica Safir mot Skattemyndigheten i Dalarnas län, tidigare Skattemyndigheten 
i Kopparbergs län, REG 1998, s. I-1897. Se speciellt p. 30 där det framgår att även mottagaren av en 
tjänst kan åberopa artikel 56 FEUF. 
49 Jmf. generaladvokat Légers förslag till avgörande i mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, REG 1995, s. I-4168, p. 24. 
50 Min kursivering. 
51 SOU 2007:95, s. 145 och SOU 2010:46, s. 87. Jmf. generaladvokat Gulmanns förslag till avgörande i 
mål C-275/92 Her Majesty's Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler, REG 1994, 
s. I-1039, p. 44. 
52 St Clair Renard (2007), s. 29. Hon ändrar dock sin ståndpunkt på s. 45. 
53 Mål C-452/04 Fidium Finanz AG mot Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht, REG 2006, s. I-
9521, p. 32. Jmf. Barnard (2013), s. 365 samt Ståhl m.fl. (2011), s. 93. 
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granska verksamheten i fråga och genom en jämförelse mellan alla de grundläggande 

friheterna se vilken frihet som passar bäst på situationen.54  

Gränsdragningsfrågorna är svåra, men en fördel är att argumenten för skyddet av en av 

de grundläggande friheterna åtminstone till viss del också går att använda för de övriga.  

Det är möjligt eftersom alla fyra eftersträvar samma mål, upprättandet av en inre 

marknad.55 Därför är en del av EUD:s fall som nämns framöver tagna från domstolens 

praxis som rör någon annan av de övriga friheterna. 

Ett exempel på en svår gränsdragningsfråga är förhållandet mellan rätten till fri 

etablering i artikel 49 FEUF och rätten till fri tjänsterörlighet i artikel 56 FEUF. Den 

fria etableringsrätten är formulerad som ett förbud mot nationella inskränkningar för 

medborgare som vill etablera sig i en annan medlemsstat. Etableringsrätten ligger också 

både begrepps- och idémässigt nära rätten till fri rörlighet för tjänster.56 Det finns 

givetvis gränsdragningsproblem också i förhållande till de övriga friheterna. Med tanke 

på uppsatsens huvudsyfte, analysen av bokföringsskyldighet som en möjlig 

inskränkning av den fria rörligheten för tjänster, är dock gränsen mot fri etablering är 

störst intresse. Därför begränsas genomgången nedan till distinktionen mellan dessa två.  

Det kan verka som om följande avsnitt ligger utanför gränserna för uppsatsens 

huvudfråga. Det är dock nödvändigt att redogöra för skillnaderna eftersom den fria 

etableringsrätten och den fria tjänsterörligheten ligger så nära varandra. Genom att 

definiera den fria etableringsrätten går det samtidigt att ge en negativ definition av den 

fria tjänsterörligheten.57 På så sätt blir det lättare att slå fast vilken typ av verksamhet 

som ska omfattas av artikel 56 FEUF när diskussionen väl når så långt i kapitel 2.5. 

                                                 

54 I EUD:s senare praxis verkar det som om två eller flera av artiklarna om fri rörlighet går att tillämpa 
samtidigt. Frågan kommer dock inte att behandlas vidare i analysen nedan, se i stället Hatzopoulos, CML 
Rev. 2013, s. 466.  
55 Cordewener (2006), s. 6 och s. 39, beskriver situationen som att det gemensamma målet kan förmedla 
”signaler” från en frihet till en annan. Se också Craig & De Búrca (2011), s. 765. 
56 Generaladvokat Jacobs poängterar i förslaget till avgörande i mål C-76/90 Manfred Säger mot 
Dennemeyer & Co. Ltd, REG 1991, s. I-4221, p. 25–26 att gränsen kan vara hårfin mellan den fria 
tjänsterörligheten och den fria etableringsfriheten. 
57 EUD har i mål 220/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska republiken, REG 1986, s. 
3663, p. 20 uttryckt att ”the requirement of an establishment […] represented the very negation of the 
freedom to provide services". Min kursivering. 
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Artikel 49 FEUF räknar upp kontor, filialer och dotterbolag som möjliga 

etableringsformer. EUD ger en bra sammanfattning av etableringsrätten i målet Winner 

Wetten: 

Det framgår härvid att begreppet etablering är ett mycket vittomfattande 
begrepp som innebär en möjlighet för medborgare i gemenskapen att 
stadigvarande och kontinuerligt delta i det ekonomiska livet i en annan 
medlemsstat än ursprungsstaten och dra fördel av detta […] Den 
omständigheten att ett företag som har sitt hemvist i en annan medlemsstat 
gör således att fördragets bestämmelser om etableringsrätt kan vara 
tillämpliga, och detta även om denna närvaro inte består av en filial eller 
agentur utan endast av ett enkelt kontor […]58  

Med hänvisning till EUD:s praxis utgår St Clair Renard från tre olika 

bedömningsgrunder för att särskilja mellan den fria etableringsrätten och den fria 

tjänsterörligheten.59 Om alla tre är uppfyllda rör det sig om etablering och om inte 

räknas verksamheten som tjänsteutövning. Bedömningsgrunderna är fysisk integration, 

ekonomisk integration och kravet på varaktighet.  

2.3.2.2 Fysisk och ekonomisk integration 

Precis som termen fysisk integration antyder så syftar den på fysisk närvaro i 

verksamhetslandet. Artikel 49 FEUF anger vissa exempel såsom kontor, filial eller 

dotterbolag. Enklare uttryckt krävs någon form av fasta installationer eller 

verksamhetslokaler för att en etablering ska uppstå.60 Även en tjänsteutövare kan ha 

behov av sådana fasta installationer. Av EUD:s praxis följer också att fysisk integration 

inte utesluter att situationen ska omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster 

om verksamheten är av tillfällig natur.61  

Den ekonomiska integrationen tar sikte på företagets samband med verksamhetslandets 

ekonomi. Kriteriet ska ses som ett tillägg till den fysiska integrationen. Med andra ord 

är fysisk integration ”ett nödvändigt men inte tillräckligt kriterium för att inrymmas 

                                                 

58 Mål C-409/06 Winner Wetten, p. 46. Mina kursiveringar. 
59 St Clair Renard (2007), s. 61. Hennes analys bygger visserligen på EUD:s praxis före Winner Wetten, 
men kategoriseringen av bedömningsgrunder är fortsättningsvis riktig och framför allt lätt att ta till sig. 
60 St Clair Renard (2007), s. 63, där fast installation beskrivs som ”ett för etablering nödvändigt kriterium, 
tillika det typiska kännetecknet”. 
61 Mål C-55/94 Gebhard, p. 25–28. 
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under fördragets [etableringsbegrepp].”62 Företag som enbart har ett registrerat säte i 

verksamhetslandet anses dock inte vara etablerade.63 Huvudregeln är därför att företaget 

måste bedriva någon form av faktisk ekonomisk verksamhet i verksamhetslandet. Att 

företaget inte är ekonomiskt integrerat i etableringslandet inverkar däremot inte på dess 

rätt att åberopa den fria etableringsrätten i verksamhetslandet.64 

2.3.2.3 Varaktighet 

Varaktigheten är det tredje och mest svårbedömda kriteriet i distinktionen mellan rätten 

till fri etablering och rätten till fri rörlighet för tjänster. Tidsaspekten spelar en central 

roll i bedömningen. Den fysiska och ekonomiska integrationen tyder ofta på att 

företaget har för avsikt att stanna i verksamhetslandet under en längre period. 

Tjänsteutövaren har däremot inte samma ambitioner utan befinner sig i 

verksamhetslandet under en kortare period. Det utesluter dock inte, som det framgått i 

kapitel 2.3.2.2, att också en tjänsteutövare i viss mån kan vara fysiskt eller ekonomiskt 

integrerad och använda sig av verksamhetslandets infrastruktur.  

EUD har i fallet Gebhard framhållit att varaktigheten i sig inte är avgörande i 

bedömningen av tjänsteverksamhetens tillfälliga karaktär. Därutöver krävs en 

bedömning av ”hur ofta [verksamheten] ägt rum, dess regelbundenhet och 

kontinuitet”.65 Vad detta innebär i praktiken framgår inte av domen. Troligtvis vill 

domstolen framhålla att en tjänsteleverantör som under flera kortare perioder utför 

tjänster utanför sitt hemland är att anse som etablerad i verksamhetslandet om 

leverantören återvänder dit tillräckligt många gånger. 

Även om tidsaspekten är central anges det ingen exakt tidsgräns i varken fördragen eller 

i EUD:s rättspraxis.66 Det avgörande kriteriet i bedömningen är att etableringsrätten 

omfattar ”verksamhet som utövas permanent eller åtminstone utan någon förutsägbar 

                                                 

62 St Clair Renard (2007), s. 63, som skrivit ”inrymmas under fördragets tjänstebegrepp” (min 
kursivering). Av sammanhanget framgår ändå att hon bör ha menat etableringsbegrepp. 
63 Mål C-221/89 The Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd m.fl., REG 
1991, svensk specialutgåva volym I s. 313. 
64 Mål C-212/97 Centros Ltd. mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, REG 1999, s. I-1459, p. 27.  
65 Mål C-55/94 Gebhard, p. 27. 
66 Mål C-208/07 Petra von Chamier-Glisczinski mot Deutsche Angestellten-Krankenkasse, REG 2009, s. 
I-6095, p. 74. 
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tidsbegränsning i ett annat land”.67 Tillhandahållandet av tjänster är däremot av mer 

”tillfällig” eller ”temporär” natur.68 EUD har dock i ett annat mål angett att ”tjänster 

som tillhandahålls under en längre tid, till och med flera år” kan omfattas av den fria 

tjänsterörligheten.69 I det sammanhanget är fallet Schnitzer av speciellt intresse för 

uppsatsens huvudfråga. EUD framhåller nämligen i målet att ”när det exempelvis är 

fråga om tjänster som tillhandahålls i samband med uppförandet av en stor byggnad” så 

kan tjänsteverksamheten sträcka sig över flera år. 70  

Vad ”tillfällig” betyder i praktiken är alltså en högst relevant fråga, men som 

genomgången ovan visar går det tyvärr inte att ge ett bärkraftigt och allmänt gällande 

svar. I stället måste, som så ofta, en avvägning göras i varje enskilt fall. Företagets 

subjektiva vilja att stanna kvar inom verksamhetslandets gränser under obestämd tid kan 

ge viss vägledning. I de förenade målen Josep Peñarroja Fa konstaterar EUD att:  

Eftersom det inte framgår av handlingarna i målen att Josep Peñarroja Fa 
har för avsikt att etablera sig i Frankrike ska den till domstolen ställda 
frågan endast prövas i förhållande till de fördragsbestämmelser som avser 
frihet att tillhandahålla tjänster. 71 

Distinktionerna ovan är dessvärre vaga och det är svårt att dra konkreta slutsatser 

gällande begreppet varaktighet. Det finns huvudregler som kan fungera som 

utgångspunkter, men undantagen måste likväl beaktas. Bedömningen blir inte heller 

lättare av att EUD gett otydliga riktlinjer för när en etablering ska anses uppstå och när 

det ”bara” rör sig om tjänsteutövning. Skalan är glidande och minst sagt hal. 

En möjlig tolkning är att gränsdragningen mellan fri tjänsterörlighet och fri etablering 

ska göras genom att balansera de två förstnämnda bedömningsgrunderna, fysisk och 

ekonomisk integration, mot varaktigheten. En högre grad av integration skulle därmed 

innebära att ”tillfällig” blir en kortare tidsperiod. En lägre grad av integration pekar i sin 

                                                 

67 Mål C-456/02 Michel Trojani mot Centre public d’aide sociale de Bruxelles (CPAS), REG 2004, s. I-
7573, p. 28. 
68 St. Clair Renard (2007), s. 60. Jmf. också mål C-234/01 Arnaud Gerritse mot Finanzamt Neukölln-
Nord, REG 2003, s. I-5945, p. 23.  
69 De förenade målen C-357/10–C-359/10 Duomo Gpa Srl (C-357/10), Gestione Servizi Pubblici Srl (C-
358/10) och Irtel Srl (C-359/10) mot Comune di Baranzate (C-357/10 och C-358/10) och Comune di 
Venegono Inferiore (C-359/10), REG 2012, ej ännu publicerat i rättsfallssamlingen, p. 32.  
70 Mål C-215/01 Bruno Schnitzer, REG 2003, s. I-14847, p. 30. Se också mål C-458/08 Europeiska 
kommissionen mot Portugisiska republiken, REG 2010, s. I-11599, p. 85. 
71 De förenade målen C-372/09–C-373/09 Josep Peñarroja Fa, REG 2011, s. I-1785, p. 48. Min 
kursivering. 
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tur på att ”tillfällig” kan sträcka sig över flera år. Därutöver kan företagets subjektiva 

vilja ge viss vägledning. Säkert är det inte, med det är inte heller EUD:s praxis.  

2.3.2.4 Övriga grundläggande förutsättningar  

Ett annat grundläggande krav för att artikel 56 FEUF ska aktualiseras är att det rör sig 

om gränsöverskridande verksamhet. Vid en första anblick verkar artikel 56 FEUF 

endast vara tillämplig då tjänsteutövaren rör sig över gränsen från sitt etableringsland 

för att erbjuda tjänster i ett annat land. Det torde också ha varit upphovsmännens avsikt, 

och är den situation som är mest relevant för den fortsatta framställningen. Genom 

domstolens praxis har dock kravet på gränsöverskridande verksamhet fått en bredare 

definition.  

En bra utgångspunkt är att artikel 56 FEUF inte kan tillämpas på rent interna 

förhållanden i en medlemsstat.72 Så fort det finns någon form av gränsöverskridande i 

något skede av tillhandahållandet av tjänsten aktualiseras dock den fria rörligheten för 

tjänster. Annorlunda uttryckt räcker det om ett av artikelns tre huvudelement 

(tjänsteutövaren, tjänstemottagaren eller tjänsten) rör sig från ett land till ett annat.73 

Slutsatsen så långt är att reglerna om fri rörlighet för tjänster blir tillämpliga då det rör 

sig om tillfällig gränsöverskridande verksamhet. Nästa steg i bedömningen är att 

definiera vad som avses med ”tjänst” i ett unionsrättsligt sammanhang. 

2.3.3 Definition av tjänstebegreppet 

Den fria rörligheten för varor, personer och kapital tar huvudsakligen sikte på att ett 

objekt, en person eller värdepapper ska flyttas mellan två länder. Såvitt gäller fri 

rörlighet för tjänster ligger fokuset i stället på en prestation av mer immateriell natur. 

Givet att tjänstebegreppet är så brett går det inte att ge en uttömmande definition av vad 

som ska anses utgöra en tjänst. Artikel 57 FEUF utgår från att det ska röra sig om 

”prestationer som normalt utförs mot ersättning”, speciellt verksamhet av industriell och 

kommersiell natur samt hantverk och fria yrken. Artikel 4 p. 1 i tjänstedirektivet 

                                                 

72 Mål C-292/12 Ragn-Sells AS mot Sillamäe Linnavalitsus, REG 2013, ej ännu publicerat i 
rättsfallssamlingen, p. 70. 
73 St Clair Renard (2007) ger en bra sammanfattning på s. 34 ff.  
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definierar på motsvarande sätt tjänst som ”all förvärvsverksamhet som egenföretagare 

utövar, i regel mot ekonomisk ersättning, enligt [artikel 57] i fördraget.”  

En central del av tjänstebegreppet är således att det ska röra sig om prestationer som 

sker i utbyte mot ekonomisk ersättning. Enligt EUD är ”det viktigaste kännetecknet för 

en ersättning att den utgör en ekonomisk motprestation för tjänsten i fråga, en 

motprestation som normalt fastställs mellan tjänsteleverantören och 

tjänstemottagaren”.74 Formuleringen ”normalt fastställs” medför ändå att det inte 

nödvändigtvis måste vara tjänstemottagaren som utför betalningen, det räcker alltså att 

någon ersätter tjänsteutövaren.75  

Det sagda innebär inte heller att ersättningen måste utgöra en full ekonomisk 

motprestation för den utförda tjänsten. EUD har i ett antal mål som rör ekonomisk 

ersättning till gränsöverskridande arbetstagare framhållit att också en låg lön eller 

ersättning i form av naturaförmåner kan utgöra ekonomisk ersättning.76 Det finns ingen 

anledning att tro att bedömningen skulle göras annorlunda i förhållande till den fria 

rörligheten för tjänster.77 

2.4 Målgrupperna för den fria tjänsterörligheten  

2.4.1 Vem kan åberopa den fria tjänsterörligheten 

Av artikel 56 FEUF följer direkt att fysiska personer, förutsatt att de är medborgare i en 

medlemsstat, kan åberopa den fria tjänsterörligheten.78 Genom artikel 54 FEUF har även 

juridiska personer, som är av störst intresse med tanke på uppsatsens syfte, möjlighet att 

åberopa den fria rörligheten för tjänster. Artikel 54 FEUF gäller endast ”vid 

tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel”, dvs. kapitel två i avdelning III av den 

                                                 

74 De förenade målen C-372/09–C-373/09 Josep Peñarroja Fa, p. 37. Jmf. mål C-281/06 Hans-Dieter 
Jundt och Hedwig Jundt mot Finanzamt Offenburg, REG 2007, s. I-12231, p. 32. 
75 En sådan situation uppstod i mål 352/83 Bond van Adverteerders m.fl. mot nederländska staten, REG 
1988, svensk specialutgåva s. 449.  
76 Se särskilt mål C-456/02 Trojani, p. 16 och p. 20 med vidare hänvisningar till EUD:s praxis. 
77 Frågan om ekonomisk ersättning har orsakat problem i fråga om ersättning för sjukvård, där (den sjuke) 
tjänstemottagaren använt sig av sjukvårdssystemet i en annan medlemsstat och sedan söker ersättning 
från hemlandets sjukförsäkring. Se t.ex. C-157/99 B.S.M. Smits, gift Geraets, mot Stichting Ziekenfonds 
VGZ och H.T.M. Peerbooms mot Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen, REG 2001, s. I-5473. Den 
frågan faller dock utanför ramen för den här uppsatsen. Se i stället St Clair Renard (2007), s. 42 ff.  
78 Kriterierna för vem som kan erhålla ett medborgarskap bestäms i sin tur av medlemsstaterna. Se Mål C-
369/90, Mario Vicente Micheletti m.fl. mot Delegación del Gobierno en Cantabria, REG 1992, svensk 
specialutgåva volym I s. 11. 
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tredje delen av FEUF. Artikel 56 FEUF som reglerar den fria tjänsterörligheten finns 

däremot i kapitel tre. En korshänvisning i artikel 62 FEUF leder dock till att artikel 54 

FEUF också är tillämplig på det tredje kapitlet. 

Av stycke ett i artikel 54 FEUF följer att bolag ska jämställas med fysiska personer i de 

fall då bolaget ”bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och […] 

har sitt säte, sitt huvudkontor, eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen”. Stycke 

två definierar i sin tur bolag som ”bolag enligt civil- eller handelslagstiftningen, 

inbegripet kooperativa sammanslutningar samt andra offentligrättsliga eller 

privaträttsliga juridiska personer, med undantag av sådana som inte drivs i vinstsyfte.”79 

Därutöver krävs att bolag som enbart har sitt säte i unionen också har ett ”faktiskt och 

varaktigt samband med en medlemsstats ekonomi.”80 Det sistnämnda kravet har dock 

luckrats upp genom EUD:s praxis.81 Inom ramen för den här uppsatsen förutsätts att 

SMF-företaget uppfyller dessa kriterier. 

Rätten till fri rörlighet för juridiska personer är alltså inte, till skillnad från den fria 

rörligheten för fysiska personer, kopplad till medborgarskapet i en medlemsstat. I stället 

baseras rätten enligt artikel 54 FEUF på att företaget har hemvist i en medlemsstat. 

Slutsatsen är därmed att företag med hemvist i en medlemsstat kan åberopa den fria 

tjänsterörligheten. 

2.4.2 Mot vem kan den fria tjänsterörligheten åberopas 

Artikel 56 FEUF ger ett skydd för den fria rörligheten av tjänster inom EU. Skyddet är 

formulerat som ett förbud mot inskränkningar i tjänsterörligheten. En intressant fråga 

blir därmed vem detta förbud riktar sig mot. Med andra ord, mot vem kan uppsatsens 

SMF-företag rikta ett anspråk om företaget anser att dess rätt till fri tjänsterörlighet har 

                                                 

79 Kravet på vinstsyfte är dock inte helt klart. I mål C-70/95 Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA och 
Anni Azzurri Rezzato Srl mot Regione Lombardia, REG 1997, s. I-3395, p. 35 konstaterar EUD att även 
företag utan vinstsyfte kan åberopa reglerna om fri rörlighet.  
80 St Clair Renard (2007), s. 32. Frågan om en juridisk persons anknytning till ett medlemsland är inte helt 
så okomplicerad som framställningen ger sken av.  Frågan kommer dock inte att problematiseras 
ytterligare i det här sammanhanget. Se i stället Sarfati, ERT 2009, s. 715–721.  
81 Se mål C-212/97 Centros Ltd., där slutsatsen var att avsaknaden av ekonomisk integration i 
etableringslandet (England) inte var ett hinder för utnyttjandet av rätten till fri etablering i 
verksamhetslandet (Danmark). 
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blivit inskränkt? Frågan kan diskuteras vidare i termer om artikelns vertikala respektive 

horisontella direkta effekt.82 

Det råder inga tvivel om att artikel 56 FEUF har vertikal direkt effekt och kan åberopas 

gentemot en medlemsstat i dess nationella domstolar.83 Statsbegreppet har i EUD:s 

praxis tolkats brett och omfattar såväl offentliga myndigheter som andra aktörer under 

offentligt inflytande.84 Alla sådana organ måste därmed respektera och inte inskränka 

skyddet för den fria tjänsterörligheten då de antar lagar, förordningar eller andra 

föreskrifter och rekommendationer. En närmare genomgång av vad som formellt anses 

vara en sådan inskränkning följer i kapitel 3.2 nedan. 

Möjligheterna för en privaträttslig aktör att åberopa artikel 56 FEUF mot en annan 

privaträttslig aktör, dvs. horisontell direkt effekt, är inte lika självklara. Det finns 

situationer då det är möjligt, men det krävs speciella förutsättningar. Den horisontella 

effekten av artikel 56 FEUF är dock inte av betydelse för uppsatsens huvudfråga. 

Bokföringsskyldigheten i Sverige, Finland och Danmark baseras nämligen på 

bokföringslagarna i respektive land.85 Lagar antas av de folkvalda parlamenten och 

faller in under akter som diskuteras inom ramen för den vertikala effekten av artikel 56 

FEUF. Läsaren hänvisas därför till andra källor för en mer ingående diskussion kring 

artikelns horisontella tillämpningsområde.86  

2.5 Slutsatser 

Kapitel två har fokuserat på tillämpningsområdet för artikel 56 och 57 FEUF. 

Sammanfattningsvis kan sägas att artiklarna skyddar tillfällig gränsöverskridande 

verksamhet av ekonomisk natur där bedömningen av verksamhetens tillfälliga karaktär 

är ett viktigt delmoment. Verksamheten, dvs. själva tjänsten, omfattar ett brett område 

                                                 

82 Se kapitel 2.2.2 ovan för en definition av direkt effekt. 
83 Mål C-94/07 Andrea Raccanelli mot Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, 
REG 2008, s. I-5939, p. 43.  
84 Wiberg (2013), s. 160. På engelska används uttrycket ”emanations of the state”. 
85 En mer detaljerad genomgång av bokföringslagarna följer i kapitel sex nedan. 
86 Se t.ex. Kruse, ERT 2008, s. 187–206 och Sigeman, SvJT 2008, s. 553–570. Båda artiklarna rör mål C-
341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska 
byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan och Svenska Elektrikerförbundet, REG 2007, s. I-
11845 som är av stort intresse för frågan om det horisontella tillämpningsområdet för artikel 56 FEUF. 
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av olika prestationer. Ledstjärnan är att tjänsten måste utföras mot någon form av 

ekonomisk ersättning.  

Den intressanta frågan med tanke på uppsatsens syfte är givetvis om ett SMF-företag i 

byggnadsbranschen som utför arbete utanför sitt hemland omfattas av artiklarnas 

tillämpningsområde. Det finns goda förutsättningar för att så är fallet. SMF-företag har 

inom ramen för uppsatsens frågeställning definierats som ett aktiebolag etablerat och 

registrerat i enlighet med gällande lagstiftning i Danmark, Sverige eller Finland.  

För det första omfattas ett sådant aktiebolag av begreppet juridisk person i artikel 54 

FEUF och därmed blir även artikel 56 FEUF tillämplig. För det andra finns det ett 

gränsöverskridande element då företaget utför tjänster utanför sitt hemland. För det 

tredje faller byggnadsverksamhet, antingen i egenskap av verksamhet av kommersiell 

natur eller som hantverk, in under begreppet tjänst i fördragens mening. För det fjärde 

är det ett rimligt antagande att sådana företag inte utför sina tjänster gratis, utan får 

någon form av ersättning för sina tjänster.  

Det stora frågetecknet är kravet på att verksamheten ska vara temporär eller tillfällig 

karaktär. Av genomgången ovan följer att det finns en tidpunkt då ett företag blir 

etablerat. Det sker då verksamheten är fysiskt och ekonomiskt integrerad samt sker på 

kontinuerlig och stadigvarande basis.87 En rimlig slutsats är att rätten till fri 

tjänsterörlighet går att åberopa före den tidpunkten. Bedömningen är svår och måste 

göras in casu, men företagets subjektiva avsikter kan ge viss vägledning. Ett försök att 

fastställa en bakre tidsgräns för tillämpningen av reglerna om den fria tjänsterörligheten 

följer nedan i kapitel fem. Utgångspunkten för den fortsatta diskussionen är ändå att 

verksamheten är av sådan tillfällig eller temporär karaktär att företaget omfattas av 

artikel 56 och 57 FEUF. 

Ytterligare en viktig fråga är mot vem SMF-företaget kan rikta sitt anspråk om att det 

föreligger en inskränkning av den fria tjänsterörligheten. Bokföringsskyldigheten 

baseras på bokföringslagarna, som antagits av de folkvalda parlamenten i respektive 

land. Därmed går det att konstatera att om en inskränkning föreligger, så faller 

situationen in under det vertikala tillämpningsområdet för artikel 56 FEUF. 

                                                 

87 Jmf. mål C-409/06 Winner Wetten, p. 46. 
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Slutligen kan nämnas att Cordewener framför en intressant synpunkt gällande 

tillämpningsområdet för de grundläggande fria rörligheterna rent generellt. Hans 

ställningstagande klingar också väl med unionens mål om ett effektivt skydd för en fri 

inre marknad.  

[…] it would be quite unfortunate if the extent of legal protection granted to 
cross-border activities of market participants should depend on coinicidence 
and arbitrary differences in the interpretation of the scope of the fundamental 
freedoms. Therefore […] a solution for all these borderline-cases and for 
each individual situation should be found on the level of justification and 
proportionality, while the scope of application of all freedoms should have a 
uniform structure.88 

Cordewener förespråkar med andra en mer enhetlig tolkning av de grundläggande 

friheterna, inklusive den fria tjänsterörligheten, där utgångspunkten ska vara att 

gränsöverskridande verksamhet alltid bör skyddas från inskränkningar. I det enskilda 

fallet borde mindre fokus läggas på hårklyveriet mellan de grundläggande friheternas 

tillämpningsområde.89 Ett sådant synsätt gör att många av de problem som diskuterats i 

kapitel 2.3 ovan går att undvika. I stället är det berättigandet av inskränkningen i fråga 

som ska vara det centrala. Cordeweners tankar fungerar som bra övergång till nästa 

kapitel som går igenom just inskränkningar av den fria tjänsterörligheten. 

3 Inskränkningar av den fria tjänsterörligheten 

3.1 Utgångspunkter 

Frågor kring inskränkningar av den fria rörligheten för tjänster uppstår i första hand då 

ett utländskt företag träffas av nationella regler som gör att företaget missgynnas i 

förhållande till nationella företag. Sådana inskränkningar är inte tillåtna enligt 

huvudregeln i artikel 56 FEUF. Förbudet kan också omformuleras, som i artikel 57 

FEUF, till en rättighet att bli behandlad ”på samma villkor” som nationella aktörer.90  

                                                 

88 Cordewener (2006), s. 39. 
89 Jmf. Hatzopoulos, CML Rev. 2000, s. 65, ”In recent academic writing there is an increasing consensus 
that the case law of the Court on the four freedoms is heading towards a single set of rules.” 
90 Notera att det här finns en skillnad jämfört med den fria etableringsrätten i artikel 49 FEUF som 
föreskriver att verksamheten får bedrivas ”på de villkor” som gäller i etableringslandet. Motsvarande 
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Med andra ord rör det sig om en tillämpning av likabehandlingsprincipen, en av de 

bärande principerna i unionsrätten.91 Principen kommer också till uttryck i artikel 18 

FEUF som dock är subsidiär i förhållande till artiklarna om fri rörlighet för tjänster.92 

Likabehandlingsprincipen brukar sammanfattas som att lika situationer inte får 

behandlas olika och olika situationer inte får behandlas lika.93 För den fria 

tjänsterörlighetens del har det dessutom utvecklats ett mer generellt förbud mot alla 

former av inskränkningar. Situationen kan sammanfattas som att det finns ett dubbelt 

förbud mot nationella inskränkningar.94  

St Clair Renard beskriver träffande det dubbla förbudet som att artikel 56 och 57 FEUF 

”står med ett ben i varje läger”.95 Med det pekar hon på det faktum att det i artikel 56 

FEUF inte direkt sägs något om diskriminering eller likabehandling. I stället framgår 

det att ”inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom unionen [ska] 

förbjudas”. Likabehandlingsaspekten framgår ändå av artikel 57 FEUF som stadgar att 

tjänsteutövare ska få tillhandahålla tjänster ”på samma villkor” som verksamhetslandets 

egna medborgare. Genom de två komponenterna av det dubbla förbudet ges den fria 

tjänsterörligheten ett mycket brett och långtgående skydd.96 

Förbudet mot inskränkningar i den fria rörligheten för tjänster kan således delas upp i 

två huvudkategorier: förbuden mot direkt och indirekt diskriminering samt förbudet mot 

övriga inskränkningar.97 I förhållande till uppsatsens huvudfråga är det endast den 

sistnämnda kategorin som är intressant.  

Den bakomliggande orsaken är att frågan om bokföringsskyldighetens uppkomst varken 

aktualiserar diskriminerande eller indirekt diskriminerande åtgärder. Direkt 

diskriminering uppstår då nationella åtgärder direkt särbehandlar och missgynnar en 

                                                 

skillnad finns också i den engelska versionen av fördragstexten. Det är oklart om skillnaderna är avsedda 
att ha några konsekvenser i praktiken. Se dock not 125 nedan. 
91 Hettne (2008), s. 122 och Wiberg (2013), s. 102 f. Jmf. Barnard (2013), s. 229, som konstaterar att 
”Underpinning Article[s]…56 TFEU is, at a minimum, the principle of non-discrimination on the ground 
of nationality (or seat in the case of corporations).”  
92 Mål C-443/06 Erika Waltraud Ilse Hollmann mot Fazenda Públicap, REG 2007, s. I-8491, p. 28. 
93 Mål C-336/12 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser mot Manova A/S, 
REG 2013, ej ännu publicerat i rättsfallssamlingen, p. 30. 
94 Jmf. Cordewener (2006), s. 9, som beskriver det dubbla förbudet som ”a dual legal structure”. 
95 St Clair Renard (2007), s. 91. 
96 Cordewener (2006), s. 9. 
97 Det ska nämnas att det inte är helt lätt att dela upp kategorierna. Se St Clair Renard (2007), s. 86 f. för 
en närmare diskussion gällande den oklara terminologin på området. 
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utländsk tjänsteutövare i förhållande till nationella aktörer i samma position.98 Indirekt 

diskriminering avser å sin sida situationer då den nationella åtgärden i sig är 

nationsneutral men dess effekt ändå blir att utländska aktörer utsätts för diskriminering.99 

Om en bokföringsskyldighet föreligger för utländska tjänsteutövare, något som utreds 

närmare i kapitel sex nedan, så bör den dock gälla på samma villkor för både utländska 

och nationella aktörer. Inskränkande åtgärder i form av direkt och indirekt 

diskriminering kommer därför inte att analyseras i den fortsatta framställningen. 

Målet för kapitel tre är i stället att beskriva det som kallas för ”övriga inskränkningar”. I 

fortsättningen kommer ”inskränkande åtgärder” att användas som en synonym till 

”övriga inskränkningar”.  

3.2 Den formella innebörden av en inskränkande åtgärd 

I sina avgöranden gällande fri rörlighet för tjänster använder EUD endast termen 

”inskränkning” utan att närmare redogöra för vad som kan utgöra en inskränkning.100 

Syftet med följande kapitel är därför att beskriva vilka typer av inskränkande åtgärder 

som fångas av artikel 56 FEUF. Speciellt intressant är om bestämmelserna om 

bokföringsskyldighet i den svenska, finska och danska lagstiftningen kvalar in som 

åtgärder i unionsrättens bemärkelse.  

För att en inskränkning ska uppstå krävs att någon vidtar en åtgärd som påverkar den 

fria tjänsterörligheten. En central aspekt i definitionen av en inskränkning är således 

vem som vidtar åtgärden i fråga. Den aspekten har dock redan utretts i kapitel 2.4.2 

ovan och det är inte nödvändigt att upprepa diskussionen en andra gång. Den viktigaste 

slutsatsen i förhållande till uppsatsens huvudfråga är att artikel 56 FEUF har vertikal 

direkt effekt gentemot det allmänna. Statliga och offentliga myndigheter måste därför 

beakta och får inte vidta åtgärder som inskränker skyddet för den fria tjänsterörligheten. 

                                                 

98 Mål C-490/04 Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland, REG 2007, s. I-6122, p. 
83. Se även Wiberg (2013), s. 106 f. och St Clair Renard (2007), s. 93 f.  
99 Wiberg, s. 115 f. Jmf. diskussionen i de förenade målen C-267/91–C-268/91 Brottmål mot Bernard 
Keck och Daniel Mithouard, REG 1993, svensk specialutgåva volym I s. 431, p. 15–16.  
100 Se t.ex. citatet i kapitel 3.3.2 nedan från mål C-265/12 Citroën Belux NV mot Federatie voor 
Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF), REG 2013, ej ännu publicerat i rättsfallssamlingen. 
Jmf. Wiberg (2013), s. 164 f.  
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Det är föga förvånande att någon direkt definition av en inskränkande åtgärd inte finns i 

själva fördragstexten. I stället går det att, som Wiberg gjort, utgå från reglerna om fri 

rörlighet för varor för att kvalificera åtgärdsbegreppet.101 Det är nämligen i det 

sammanhanget som EUD vanligtvis diskuterat innebörden av en åtgärd. Orsaken är 

frasen ”åtgärder med motsvarande verkan” som går att hitta i artiklarna 34 och 35 

FEUF. Sådana åtgärder är visserligen kopplade till kvantitativa import- och 

exportrestriktioner, men det utesluter inte att domstolens resonemang kan vara 

vägledande i förhållande till inskränkande åtgärder i den fria tjänsterörligheten. 

Eftersom alla de grundläggande friheterna strävar efter samma mål, upprättandet av en 

fri inre marknad, kan det som ovan framgått förmedlas ”signaler” mellan friheterna.102 

Utgångspunkten är att endast åtgärder som kan ha en hindrande effekt på den 

gränsöverskridande handeln inom unionen som aktualiserar artikel 56 FEUF.103 Således 

framgår det av EUD:s fasta rättspraxis att: 

[…] alla regler antagna av medlemsstaterna som direkt eller indirekt, faktiskt 
eller potentiellt kan hindra handeln inom gemenskapen anses utgöra åtgärder 
med verkan motsvarande kvantitativa restriktioner […]104 

Av citatet framgår att ”regler” anses utgöra åtgärder. Det är i sig ett väldigt abstrakt 

begrepp, men en mer konkret definition går att hitta i kommissionens direktiv 

70/50/EEG.105 Enligt direktivets preambel ska lagar, förordningar, administrativa 

åtgärder, administrativ praxis och alla former av instrument utfärdade av en offentlig 

myndighet anses vara åtgärder.106 Redan här framgår det således att en lag, såsom 

bokföringslagen, ska ses som en åtgärd i fördragens bemärkelse. 

Wibergs slutsats är att åtgärdens formella karaktär spelar en mindre roll i det enskilda 

fallet. I stället bör alla regler eller handlingssätt som har en bindande effekt på 

                                                 

101 Wiberg (2013), s. 164 ff. Jmf. även SOU 2007:95, s. 143. 
102 Notera speciellt Cordeweners resonemang gällande dessa ”signaler”, se kapitel 2.3.2.1.  
103 Wiberg (2013), s. 164 och s. 168. 
104 Mål C-171/11 Fra.bo SpA mot Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) - 
Technisch-Wissenschaftlicher Verein, REG 2012, ej ännu publicerat i rättsfallssamlingen, p. 22. 
105 Commission Directive 70/50/EEC of 22 December 1969 based on the provisions of Article 33 (7), on 
the abolition of measures which have an effect equivalent to quantitative restrictions on imports and are 
not covered by other provisions adopted in pursuance of the EEC Treaty. Direktivet är inte tillgängligt på 
svenska. 
106 Min översättning. Många av de åtgärdsformer som räknas upp i direktivet har senare bekräftats i 
EUD:s praxis. Se Wiberg (2013), s. 166. 
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gränsöverskridande handel ses som åtgärder i unionsrättens bemärkelse.107 Det är en 

slutsats som är lätt att hålla med om. Nästa kapitel tar sikte på dessa åtgärders materiella 

natur. 

3.3 Förbudet mot inskränkande åtgärder   

3.3.1 Utgångspunkter 

EUD har framhållit att förbuden mot direkt och indirekt diskriminering inte ger ett 

tillräckligt skydd för den fria tjänsterörligheten i alla situationer. För att skapa en 

effektiv inre marknad krävs att alla nationella hinder och begränsningar förbjuds. Därför 

har ett mer allmänt hållet förbud mot inskränkningar mejslats fram med unionens mål i 

åtanke. Följande formulering går att hitta i ett flertal av EUD:s avgöranden: 

När det gäller prövningen i sak framgår det av fast rättspraxis att principen 
om frihet att tillhandahålla tjänster i artikel 56 FEUF inte bara innebär ett 
krav på avskaffande av all form av diskriminering av en tjänsteleverantör 
som är etablerad i en annan medlemsstat på grund av dennes nationalitet, 
utan även ett krav på avskaffande av varje inskränkning – även om den är 
tillämplig på inhemska tjänsteleverantörer och tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan åtskillnad – som kan medföra att tjänster som 
tillhandahålls av en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan 
medlemsstat, där denne lagligen utför liknande tjänster, förbjuds, hindras 
eller blir mindre attraktiva.108 

Av citatet framgår att inskränkande åtgärder ska avskaffas även om de tillämpas på 

inhemska och utländska tjänsteleverantörer utan åtskillnad. Orsaken till att dessa 

inskränkande åtgärder kan ifrågasättas ur ett likabehandlingsperspektiv är att de 

resulterar i att olika situationer behandlas lika. Ett sådant resultat är inte förenligt med 

den unionsrättsliga principen om likabehandling.109 Innebörden av uttalandet kommer 

att brytas ner i två delmoment för att tydliggöra vad som anses vara en inskränkande 

åtgärd. Dessa är det så kallade ”market access”-testet och förbudet mot dubbla bördor. 

                                                 

107 Wiberg (2013), s. 168. Jmf. mål C-577/11 DKV Belgium mot Association belge des consommateurs 
Test-Achats ASBL, REG 2013, ej ännu publicerat i rättsfallssamlingen, p. 31.  
108 Mål C-265/12 Citroën Belux NV, p. 35. Mina kursiveringar. Uttalandet härstammar från mål C-76/90 
Manfred Säger, p. 12. 
109 C-336/12 Manova A/S, p. 30. 
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3.3.2 Inverkan på tillgången till marknaden – ”market access” 

Utgångspunkten för att bedöma huruvida en inskränkning föreligger eller inte är att 

åtgärden i fråga måste utgöra ett hinder för den gränsöverskridande handeln. 

Bokföringsskyldigheten, som är ju föremål för granskning i den här uppsatsen, måste 

alltså påverka ”tillgången till marknaden för företag från andra medlemsstater”.110  

EUD har i sin praxis också använt ordet ”avskräcka” för att bedöma huruvida det 

föreligger en sådan negativ påverkan på tillgången till marknaden.111 Det innebär att 

företaget i fråga inte faktiskt behöver ha stött på ett hinder, utan det räcker att företaget 

avskräcks från att använda sig av den fria rörligheten. Citatet ovan sätter ribban ännu ett 

steg lägre i bedömningen av vad som ska uppfattas som en inskränkning. Således räcker 

det att tillhandahållandet av en tjänst ska bli mindre attraktivt för företaget på grund av 

den inskränkande åtgärden.  

Exakt vad som krävs för att tillhandahållandet ska bli mindre attraktivt är dock oklart 

eftersom EUD:s praxis på området allt annat än entydig.112 Å ena sidan tycks EUD i en 

del fall helt bortse från att åtgärden ska ha en negativ påverkan på tillgången till 

marknaden.113 Det talar för att omfattningen av en inskränkande åtgärd är väldigt bred. 

Å andra sidan förekommer även formuleringar som innebär att åtgärden måste ha en 

direkt114 eller avsevärd115 påverkan, något som i sin tur minskar antalet åtgärder som ska 

ses som inskränkande. Därutöver kan ekonomiska och organisatoriska aspekter i form 

av ”betydande merkostnader” och behovet av en översikt av ”affärspolicy och 

                                                 

110 Mål C-577/11 DKV Belgium, p. 33. Se också de förenade målen C-357/10–C-359/19 Duomo Gpa Srl, 
p. 26. Detta så kallade ”market access”-test har sitt ursprung i de förenade målen C-267/91–C-268/91 
Bernhard Keck.  
111 Mål C-577/11 DKV Belgium, p. 34. Se också mål C-190/98 Volker Graf mot Filzmoser Maschinenbau 
GmbH, REG 2000, s. I-493, p. 24 
112 Snell, CML Rev. 2010, s. 437–472, ger en ingående analys av ”market access”-testet. Se speciellt s. 
468 f. 
113 Mål C-60/00 Mary Carpenter mot Secretary of State for the Home Department, REG 2002, s. I-6279, 
p. 39. Se också de förenade målen C-282/04–C-283/04 Europeiska kommissionen mot Konungariket 
Nederländerna, REG 2006, s. I-9141, p. 23–31. Se speciellt p. 27 som endast nämner åtgärdernas 
avskräckande effekt utan att effekten bedöms direkt i förhållande till marknadstillträdet. 
114 Mål C-384/93 Alpine Investments BV mot Minister van Financiën, REG 1995, s. I-1141, p. 38. 
115 Mål C-518/06 Europeiska kommissionen mot Italienska republiken, REG 2009, s. I-3491, p. 66 
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affärsstrategi” påverka marknadstillträdet.116 I ett annat avgörande konstaterar 

domstolen dock att även hinder av ”mindre omfattning” är förbjudna.117 

Den tvetydiga praxisen gör det nästintill omöjligt att dra några konkreta slutsatser 

gällande vilka inskränkningar som ska anses påverka tillgången till marknaden. Det går 

inte heller att hitta någon konsekvent kronologisk utveckling av hur bedömningen gjorts 

i EUD:s praxis.118 Domstolen har dock uttalat att en åtgärd som är ”synnerligen 

slumpmässig och indirekt” inte ska ses som en inskränkande åtgärd i unionsrättslig 

bemärkelse.119 En slags yttersta gräns kan därför anses vara att åtgärder som enbart har 

en osäker eller hypotetisk effekt inte ska ses som inskränkningar.120 Än en gång rör det 

sig alltså om en hal och glidande skala.  

Det rådande läget i EUD:s praxis kan kritiseras, speciellt mot bakgrund av den 

rättssäkerhetsprincip som beskrivits i kapitel 2.2.2 ovan. Rättssäkerhetsprincipen tar 

visserligen sikte på medlemsstaternas nationella rättsordningar, men det är ändå 

nämnvärt att även EUD tycks ha svårigheter att leva upp till sina egna principer. 

3.3.3 Förbudet mot dubbla bördor 

Av speciellt intresse för uppsatsens huvudfråga är förbudet mot så kallade dubbla 

bördor. Förbudet innebär att det inte är förenligt med den fria tjänsterörligheten att: 

[…]underkasta en person som tillhandahåller tjänster inskränkningar för att 
skydda ett allmänintresse i den mån detta intresse redan skyddas genom de 
regler vilka den person som tillhandahåller tjänster är underkastad i den 
medlemsstat där han är etablerad […]121 

Resonemanget bottnar i den unionsrättsliga principen om ömsesidigt godkännande.122 

Principen innebär i korthet att en verksamhet som godkänts och får bedrivas i 

                                                 

116 Mål C-518/06 Kommissionen mot Italien, p. 68–69. 
117 Mål C-212/06 Gouvernement de la Communauté française française och Gouvernement wallon mot 
Gouvernement flamand, REG 2008, s. I-1683, p. 52.  
118 Genomgången av EUD:s praxis inom ramen för den här uppsatsen är visserligen inte fullständig. De 
avgöranden som hänvisats till talar dock för en sådan slutsats. 
119 Mål C-190/98 Volker Graf, p. 25. 
120 Snell, CML Rev. 2010, s. 465. 
121 Mål C-347/09 Brottmål mot Jochen Dickinger och Franz Ömer, REG 2011, s. I-8185, p. 94 med 
hänvisningar till domstolens tidigare praxis. Min kursivering. 
122 Wiberg (2013), s. 100. 
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etableringslandet inte får utsättas för ytterligare kontroller i verksamhetslandet.123 

Frågor om dubbla bördor har i första hand uppstått då det rört sig om krav på tillstånd 

eller yrkeskvalifikationer för att få tillhandahålla tjänster i verksamhetslandet. 

Med St Clair Renards ord är det ”effekten, den extra bördan av att behöva efterleva flera 

länders lagstiftning” som gör att åtgärden i fråga ska ses som en inskränkning.124 EUD 

har på motsvarande sätt uttalat att det är synnerligen olämpligt att tillämpa alla 

nationella regler på ett företag som tillfälligt tillhandahåller tjänster.125 Ett krav i 

verksamhetslandet som redan uppfylls eller tillgodoses genom lagstiftningen i 

företagets etableringsland kan således vara oförenligt med unionsrätten.  

Målet Kommissionen mot Portugal, som rörde tillståndskrav för byggnadsverksamhet, 

är särskilt belysande i det sammanhanget.126 Kraven gällde alla byggnadsföretag som 

uppehöll sig i Portugal i mer än ett år. Domstolen ansåg det var en inskränkning som 

inte kunde godtas och hänvisade till att tjänsteverksamhet kan pågå i flera år.127 

Tillståndsförfarandet utgjorde därmed en dubbel börda som inte var förenlig med 

unionsrätten. En bidragande orsak verkar ha varit att byggnadsföretaget automatiskt 

träffades av tillståndskraven.128 Utgången i fallet skulle möjligtvis ha blivit en annan om 

kravet på tillstånd skulle ha föregåtts av en objektiv behovsprövning. Det finns vissa 

paralleller mellan målet, främst gällande tidsaspekten, och bokföringsskyldigheten för 

uppsatsens SMF-företag. En närmare analys följer i kapitel 7.4 nedan.  

3.3.4 Slutsatser 

Av EUD:s praxis följer att det förutom förbudet mot direkt och indirekt diskriminerande 

åtgärder även finns ett förbud mot alla inskränkande åtgärder av den fria 

                                                 

123 Se Hatzopoulos, CML Rev. 2013, s. 491, för en genomgång av principens utveckling på 
tjänsteområdet. 
124 St Clair Renard (2007), s. 105. 
125 Mål 76/90 Manfred Säger, p. 13 och mål C-458/08 Kommissionen mot Portugal, p. 108, se strax 
nedan. Möjligen är det häri skillnaden ligger mellan ”på de villkor” i artikel 49 FEUF och ”på samma 
villkor” i artikel 56 FEUF som uppmärksammats i not 90 ovan. Det förstnämnda uttrycket skulle således 
innebära att en etablerad verksamhet ska bedrivas på alla de villkor som gäller i verksamhetslandet. En 
tjänsteutövare skulle däremot få bedriva sin verksamhet på samma villkor, men inte alla villkor. Som 
framgått ger EUD:s praxis visst stöd för att så ska vara fallet. 
126 Mål C-458/08 Kommissionen mot Portugal. 
127 Mål C-458/08 Kommissionen mot Portugal, p. 85. Se mål C-215/01 Schnitzer, p. 30 för ett liknande 
uttalande. 
128 Mål C-458/08 Kommissionen mot Portugal, p. 85. 
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tjänsterörligheten. Precis som alla andra förbud måste det mer allmänna förbudet 

kvalificeras. Genomgången ovan visar att den bedömningen är svår att göra, men att 

utgångspunkten är att åtgärden ska göra marknadstillträdet i verksamhetslandet mindre 

attraktivt. Ett exempel på en sådan situation är då företag stöter på så kallade dubbla 

bördor. 

3.4 Godtagbara nationella inskränkningar 

3.4.1 Utgångspunkter 

Rätten till fri rörlighet för tjänster är inte absolut. Medlemsstaterna försöker därför, med 

både mer och mindre övertygande resonemang, argumentera för att en nationell åtgärd 

ska anses vara en godtagbar inskränkning. En grundförutsättning är att inskränkningar 

endast kan göras med beaktande av unionens målsättningar, speciellt upprättandet och 

upprätthållandet av en gränslös inre marknad.129  

De godtagbara inskränkningarna kan delas upp i olika kategorier eller ”set”.130 

Uppdelningen har sin grund i att deras tillämpningsområde är beroende av åtgärden de 

syftar till att berättiga. Vissa inskränkningar, såsom öppen diskriminering, har ett 

väldigt snävt ”set” av godtagbara grunder.131 Övriga inskränkningar, som ligger i fokus i 

fortsatta framställningen, har i stället en bredare palett av godtagbara grunder.  

3.4.2 Förutsättningar för att en inskränkande åtgärd ska ses som godtagbar 

Efter att EUD konstaterat att det föreligger en inskränkning av den fria 

tjänsterörligheten måste domstolen ta ställning till om det kan vara en berättigad 

inskränkning. I den delen inleder domstolen ofta sina resonemang med följande 

formulering: 

Enligt fast rättspraxis kan en inskränkning i friheten att tillhandahålla 
tjänster endast godtas om den har ett berättigat mål som är förenligt med 
fördraget och om den är motiverad av tvingande skäl av allmänintresse. I ett 
sådant fall fordras även att inskränkningen är ägnad att säkerställa att målet i 

                                                 

129 Mål C-265/12 Citroën Belux NV, p. 37 
130 Wiberg (2013), s. 96 och Cordewener (2006), s. 4. 
131 I linje med den avgränsning som gjordes i kapitel 3.1 ovan kommer de godtagbara undantagen för 
öppen diskriminering inte att behandlas. Det kan nämnas att det i sådana fall måste röra sig om tvingande 
hänsyn enligt artikel 52 FEUF som är tillämplig på reglerna om den fria tjänsterörligheten genom en 
korshänvisning i artikel 62 FEUF. Tvingande hänsyn är dock inte detsamma som tvingande skäl av 
allmänintresse, se strax nedan. 
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fråga uppnås och att den inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.132 

Av citatet följer att prövningen av en åtgärds inskränkande karaktär i huvudsak, se 

kursiveringarna, består av tre delmoment.133 De två första delarna behandlas under en 

gemensam underrubrik följt av den tredje i kapitel 3.4.2.2. 

3.4.2.1 Ett berättigat mål motiverat av tvingande skäl av allmänintresse 

Bakgrunden till att EUD, på eget bevåg ska tilläggas,134 utvecklat den mer flexibla 

undantagsgrunden ”tvingande skäl av allmänintresse” är att tillämpningsområdet för 

artikel 56 FEUF har blivit allt bredare.135 Utvecklingen kan motiveras med att 

medlemsstaterna därmed måste ges större möjligheter att reglera den fria rörligheten av 

tjänster då allt fler situationer omfattas av artikel 56 FEUF. För att inte undergräva 

skyddet för den fria tjänsterörligheten har EUD dock fäst mer uppmärksamhet vid 

proportionalitetsbedömningen av inskränkningen, se kapitel 3.4.2.2 nedan, för att 

bedöma dess förenlighet med unionsrätten.136 

För att en nationell åtgärd ska kunna åberopas och räddas från unionsrättens strikta 

förbud mot inskränkande åtgärder krävs i första hand att den har ett nationellt mål som 

går att berättiga. Dessutom ska den nationella åtgärden ”på ett sammanhängande och 

systematiskt sätt [svara] mot önskan att uppnå detta mål”.137 Kravet på tvingande skäl av 

allmänintresse innebär dock att det inte duger med vilka mål som helst.138 I domstolens 

senare praxis har tvingande skäl av allmänintresse jämställts med ”sakliga skäl”.139 Om 

detta kommer att få några konsekvenser i praktiken är dock för tidigt att säga. 

                                                 

132 Mål C-265/12 Citroën Belux NV, p. 37. Mina kursiveringar. Se också mål C-341/05 Laval un Partneri, 
p. 101. 
133 Det finns även ett fjärde krav på att åtgärden inte får diskriminera utländska tjänsteutövare i 
förhållande till nationella aktörer. Sammantaget brukar de fyra kriterierna kallas för Gebhard-testet, se 
SOU 2007:95, s. 144. I linje med avgränsningen i kapitel 3.1 kommer frågan om diskriminering inte att 
behandlas. En intressant fråga, som av utrymmesmässiga skäl tyvärr inte kan analyseras här, är vem som 
har bevisbördan i prövningen. Se i stället Hatzopoulos, CML Rev. 2013, s. 474 ff. 
134 Hatzopoulos, CML Rev. 2000, s. 76. 
135 Wiberg (2013), s. 99 och s. 106. 
136 Hatzopoulos, CML Rev. 2000, s. 78. Något som stöder Cordeweners slutsatser, se kapitel 2.5 ovan. 
137 De förenade målen C-357/10–C-359/10 Duomo Gpa Srl, p. 42. 
138 På engelska används begreppet ”overriding reasons of general interest”. 
139 C-221/12 Belgacom NV, p. 38. 



32 
 

 

Bedömningen av tvingande skäl av allmänintresse måste göras in casu, men EUD har 

gett ett antal exempel på vad som kan ses som en sådan åtgärd.140 Det är inte nödvändigt 

att ge en fullständig genomgång av domstolens praxis i det här sammanhanget.141 

Utgångspunkten är att åtgärden måste vara både lämplig och nödvändig med tanke på 

målet den syftar till att uppnå.142 En huvudregel är dock att nationella åtgärder som 

motiveras av rent administrativa eller ekonomiska hänsyn inte kan godtas.143  

Med tanke på den koppling som finns mellan bokföringsskyldigheten och skatteplikten, 

se kapitel fyra och sex nedan, ska det ändå nämnas att ”behovet av att säkerställa 

sambandet i det tillämpliga skattesystemet” kan vara ett tvingande allmänintresse.144 

Den svenska översättningen är märklig. I den engelska versionen används ”the need to 

preserve the cohesion of the applicable tax system” (min kursivering), som på ett 

tydligare sätt förklarar varför åtgärden kan vara motiverad.145 EUD:s slutsats kan dock 

ifrågasättas i ljuset av domstolens senare praxis, se speciellt kapitel 7.3 nedan.  

3.4.2.2 Proportionalitetsbedömningen 

Inledningsvis ska medges att resonemanget i kapitel 3.4.2.1 ovan också är en form av 

proportionalitetsbedömning. Den prövningen kan sägas vara intern eftersom den tar 

sikte på den nationella åtgärdens förhållande till det nationella mål den syftar till att 

uppnå. Bedömningen som avses här är dock extern, eftersom den prövar den nationella 

åtgärdens förenlighet med unionsrättens mål.146 Unionsrättens mål har beskrivits i 

kapitel 2.2.1, där det framgår att skapandet av en fri inre marknad utgör kärnan i det 

unionsrättsliga samarbetet.  

                                                 

140 En lång, men inte uttömmande, uppräkning ges i mål C-288/89 Stichting Collectieve 
Antennevoorziening Gouda m.fl. mot Commissariaat voor de Media, REG 1991, svensk specialutgåva 
volym I s. 331, p. 14. Se därutöver mål C-265/12 Citroën Belux NV, p. 38; mål C-577/11 DKV Belgium, 
p. 37 och p. 41; mål C-250/06 United Pan-Europe Communications Belgium SA m.fl. mot Belgiska staten, 
REG 2007, s. I-11135, p. 41; mål C-490/04 Kommissionen mot Tyskland, p. 70 samt mål C-6/01 
Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas (Anomar) m.fl. mot Estado português, 
REG 2003, s. I-8621, p. 75.  
141 Se i stället Hatzopoulos, CML Rev. 2000, s. 77 f. 
142 Hatzopoulos, CML Rev. 2013, s. 497. 
143 Mål C-458/08 Kommissionen mot Portugal, p. 105. Jmf. Hatzopoulos, CML Rev. 2000, s. 78. 
144 Mål C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska staten, REG 1992, svensk specialutgåva s. 31, p. 
35. Målet rörde avdragsrätten för försäkringspremier som i fallet var villkorad av att premierna betalades 
till staten.  
145 En mer korrekt svensk översättning skulle kunna vara ”behovet av att säkerställa sambandet inom det 
tillämpliga skattesystemet”. 
146 Hatzopoulos, CML Rev. 2013, s. 497. 
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Proportionalitetsprincipen är en viktig spärr mot handelshinder på den inre 

marknaden.147 För att bedöma om åtgärden är proportionerlig eller inte utgår EUD:s från 

en prövning av ”om inte samma resultat kan uppnås genom att använda mindre 

ingripande bestämmelser”.148 Besvaras frågan jakande anses den inskränkande åtgärden 

vara oproportionerlig och därmed inte förenlig med unionens mål. I vissa fall nöjer sig 

EUD med att ge riktlinjer gällande hur bedömningen ska göras och låter sedan den 

nationella domstolen göra den slutgiltiga bedömningen. I andra fall har EUD valt att 

själv stå för proportionalitetsbedömningen.149  

Domstolen avgörande i målet Safir är speciellt intressant med tanke på uppsatsens 

huvudfråga.150 Målet rörde det svenska beskattningssystemet av kapitalförsäkringar, där 

utländska försäkringar beskattades hårdare än nationella försäkringar. Den svenska 

regeringen anförde att det inte var möjligt att tillämpa samma skattesystem eftersom det 

kunde leda till skattebortfall för den svenska staten. I sin proportionalitetsbedömning 

framhöll domstolen att det fanns andra åtgärder som är mindre ingripande och att den 

svenska regleringen därmed utgjorde en inskränkning av den fria tjänsterörligheten.151 

En konsekvens av domen är att skattebortfall inte kan berättiga en inskränkning av den 

fria tjänsterörligheten. Den slutsatsen finns det skäl att återkomma till nedan i kapitel 

sju. 

En intressant iakttagelse i det sammanhanget gäller EUD:s kompetens och 

befogenheter. Unionen som sådan har åtminstone i teorin en begränsad positiv 

regleringskompetens enligt artiklarna 2–6 FEUF. Tillämpningen av 

proportionalitetsprincipen i de mål som rört de fria rörligheterna har dock lett till EUD 

gått långt i bedömningen av vad medlemsstaterna inte får göra. Eftersom en stor del av 

medlemsstaternas regelverk kan påverka den inre marknaden sker en utvidgning av 

unionens faktiska regleringskompetens. Skyddet för den inre marknaden skapar därmed 

bredare befogenheter för unionen och EUD, även om det kanske inte var den 

                                                 

147 Hettne (2008), s. 133. 
148 Mål C-490/04 Kommissionen mot Tyskland, p. 67. 
149 De förenade målen C-357/10–C-359/10 Duomo Gpa Srl, p. 45. 
150 Mål C-118/96 Safir. 
151 Mål C-118/96 Safir, speciellt p. 33–34.  
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ursprungliga avsikten. Den utvecklingen kan ifrågasättas, men kommer inte att 

diskuteras vidare i det här sammanhanget.152  

3.5 Slutsatser 

Kapitel tre visar att EUD utvecklat ett brett skydd mot inskränkningar av den fria 

rörligheten för tjänster. Utgångspunkten är att alla inskränkningar, oberoende av form, 

är förbjudna. Bedömningen av huruvida en inskränkning föreligger kan sammanfattas i 

följande fyrstegmodell: 

1) Påverkar åtgärden tillgången till marknaden i verksamhetslandet? 

2) Utgör åtgärden en så kallad dubbel börda? 

3) Har åtgärden ett motiverat mål motiverat av tvingande syn till allmänintresset? 

4) Är åtgärden proportionerlig i förhållande till unionsrättens mål? 

De fyra stegen går i viss mån in i varandra, men det finns ändå ett pedagogiskt mervärde 

i att upprätthålla någon form av uppdelning av bedömningen. Modellen kommer att 

tillämpas på reglerna om bokföringsskyldighetens uppkomst i kapitel 7.4 nedan. För att 

det ska vara möjligt krävs dock först en genomgång av de nationella regelverken för att 

se om och i så fall när bokföringsskyldigheten uppstår. Den genomgången följer nu i del 

två av uppsatsen som inleds med några viktiga tydliggöranden gällande uppsatsens 

huvudfråga.  

4 Precisering av frågeställningen  

I det här skedet av uppsatsen finns det skäl att stanna upp ett tag och reflektera över var 

vi befinner oss i förhållande till att besvara uppsatsens huvudfråga. Resonemangen 

nedan kan vara något svåra att följa. Därför rekommenderas att läsaren tar lite extra tid 

för att gå igenom argumenten.  

Uppsatsens syfte är att analysera uppkomsten av bokföringsskyldighet, och om den 

skyldigheten kan ses som en inskränkning av den fria rörligheten för tjänster. Så långt 

                                                 

152 Se i stället Craig & de Búrca (2011), s. 532, för en liknande diskussion. 
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har framställningen fokuserat på den EU-rättsliga kontexten. Kapitel två och tre har 

brett ut nätet av huvudregler och undantag kring den fria tjänsterörligheten. Nu är det 

dags att dyka in i de nationella regelverken i Sverige, Finland och Danmark och se hur 

de passar in i det EU-rättsliga nätet. Bokföringsskyldigheten regleras i 

bokföringslagarna i respektive land. Här ges endast generella kommentarer om 

bokföringsskyldigheten med utgångspunkt i den svenska bokföringslagen (1999:1078, 

”BFL”). En närmare genomgång av respektive lands lagstiftning följer sedan i kapitel 

sex. 

För att se om bokföringsskyldigheten påverkar den fria rörligheten för tjänster är en 

central fråga om företag som använder sig av rättigheten över huvud taget omfattas av 

verksamhetslandets regler om bokföringsplikt. Ett steg i besvarandet av den frågan är att 

fastställa vilka intressen som ligger bakom bokföringsplikten och den vägen se vilken 

funktion bokföringsskyldigheten har.153 Intressena framgår inte direkt av 

bokföringslagen, men i propositionen till den svenska bokföringslagen sägs att:  

Behovet av lagstiftning [om bokföringsskyldighet] måste […] bedömas från 
utomstående intressenters perspektiv. Det är då lätt att konstatera att en 
fungerande och enhetlig bokföring kan vara av betydande värde för vissa 
grupper som själva inte tar aktiv del i bokföringen. Det gäller särskilt 
företagets borgenärer, delägare, medlemmar och anställda samt det allmänna 
(främst skattemyndigheterna).154 

Enligt propositionen är alltså ett bärande intresse för bokföringsplikten att 

skattemyndigheterna ska ges tillgång till information om företagets verksamhet. Det är i 

sig naturligt eftersom det krävs tillräcklig information om ett företags ekonomi för att 

kunna bestämma hur mycket skatt företaget ska betala. Bokföringsskyldigheten är med 

andra ord kopplad till företagets skyldighet att betala skatt. Motsvarande intressen ligger 

också bakom den finska bokföringslagen.155 Även den danska bogføringsloven stadgar 

att företag (virksomheder) är bokföringsskyldiga om de är skattskyldiga.156 

                                                 

153 I det sammanhanget påminns läsaren om att uppsatsen ska mynna ut i en komparativ analys av tre 
regelverk med ett funktionellt angreppssätt. Se kapitel 1.4 ovan. 
154 Prop. 1998/99:130, s. 197. Min kursivering.  
155 Mähönen (2005), s. 76. Mähönen beskriver även försöket att harmonisera de nordiska 
bokföringslagarna i början av 1970-talet. Även om intressena bakom bokföringsskyldigheten var 
likartade kunde länderna dock inte enas om en samnordisk bokföringslag.  
156 Den danska regleringen redogörs för i större detalj i kapitel 6.5.2 nedan. 
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Den logiska följdfrågan blir då när skattskyldigheten uppstår. Svaret beror på när 

företaget anses ha ett fast driftställe.157 För företag som tillhandahåller tjänster utanför 

sitt hemland är uppkomsten av ett fast driftställe i verksamhetslandet av speciellt 

intresse. Främst beroende på att det fasta driftstället aktualiserar en skyldighet att betala 

skatt men också – och det är det centrala med tanke på uppsatsen syfte – att det i sin tur 

utlöser en bokföringsplikt i enlighet med resonemanget ovan. 

Det medges att situationen nu är något komplicerad. Argumentationslinjen ovan består 

av många steg, varav det sista är uppkomsten av ett fast driftställe och den 

skattskyldighet det medför, som en utlösande faktor för bokföringsskyldigheten. 

Läsaren inser kanske att uppsatsen för tillfället står och vacklar mellan en analys av 

rätten till fri rörlighet för tjänster och rätten till fri etablering. Avståndet mellan 

begreppet ”fast driftställe” och ”etablering” är inte heller särskilt långt. Ett fast 

driftställe uppfyller dessutom till stor del kraven på etablering, fysisk integration, 

ekonomisk integration och varaktighet.158 Påståendet att bokföringsskyldigheten är 

beroende av ett fast driftställe stöder också att det rör sig om en analys av rätten till fri 

etablering. 

Kopplingen till den fria rörligheten för tjänster i EU finns dock där. Den bygger på att 

det verkar finnas en konflikt mellan de nationella regelverken och unionsrätten gällande 

bokföringsskyldighetens uppkomst för utländska tjänsteutövande företag. Det är precis 

den omständigheten som ligger i fokus för den fortsatta analysen, speciellt kapitel sju 

nedan. 

Läsaren är nu förhoppningsvis bättre rustad för den fortsatta analysen. Kapitel fem 

fortsätter därför med en redogörelse för uppkomsten av ett fast driftställe i Finland, 

Sverige och Danmark. Kapitel sex tar sedan vid och undersöker bokföringsskyldigheten 

i de nationella regelverken. Fokus ligger på om en sådan skyldighet också finns i 

avsaknad av ett fast driftställe. Det sjunde kapitlet väver sedan samman det EU-rättsliga 

nätet med de nationella regelverken. Åter till analysen. 

                                                 

157 Se SVIL 6 kap. 11§ p. 1, FINIL II avd. 1 kap. 9§ st. 3 samt SEL 1–2§§. Detaljerna kring omfattningen 
av beskattningsrätten kommer dock inte att behandlas i uppsatsen. 
158 Jmf. kriterierna i kap. 2.3.2 ovan. St Clair Renard (2007) jämställer också etablering med fast 
driftställe på s. 97. 
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5 Regleringen av fast driftställe 

5.1 Utgångspunkter 

Reglerna om fast driftställe har sin bakgrund i skatterätten, där ett fast driftställe 

fungerar som grund för den nationella beskattningsrätten.159 Kapitel fem redogör därför 

för regleringen av ett fast driftställe enligt de svenska, finska och danska regelverken. I 

linje med avgränsningarna i kapitel 1.2 ovan begränsas genomgången till SMF-företag i 

byggnadsbranschen.   

Ett gemensamt drag för alla tre länder är att definitionen av fast driftställe i den 

nationella skattelagstiftningen bygger på OECD:s modellavtal.160 Utöver modellavtalet 

finns definitioner även i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet. Regleringen i avtalen 

kommer att redogöras för först före genomgången av de nationella reglerna.  

5.2 Fast driftställe för byggnadsverksamhet 

5.2.1 De internationella avtalen på området 

Regler gällande fast driftställe finns i artikel 5 i både OECD:s modellavtal161 och det 

nordiska dubbelbeskattningsavtalet.162 Avtalen kommer hädanefter att refereras till som 

de ”internationella avtalen”. Det nordiska avtalet bygger till stor del på OECD:s 

modellavtal. Gällande fast driftställe för byggnadsverksamhet är bestämmelserna 

närmast identiska. Reglerna finns i en specialbestämmelse i artikel 5(3) i respektive 

avtal. Av artikel 5(3) i OECD:s modellavtal framgår det att: 

A building site or construction or installation project constitutes a permanent 
establishment only if it lasts more than twelve months. 

                                                 

159 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (2010) artikel 7(a).  
160 Nørgaard Laursen (2011), s. 35. 
161 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (2010).  
162 Avtal mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst 
och på förmögenhet (1996). Införlivat i svensk rätt genom lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal 
mellan de nordiska länderna. För finsk rätt se lag (1389/1997) om godkännande av vissa bestämmelser i 
protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning 
beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. För dansk rätt se LOV nr. 190 af 12/03/1997 om 
indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. 
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På motsvarande sätt följer det av artikel 5(3) i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet 

att: 

Ett byggnads-, anläggnings-, installations- eller monteringsprojekt […] utgör 
fast driftställe men endast om projektet eller verksamheten pågår mer än tolv 
månader i en avtalsslutande stat. 

Båda avtalen utgår således från att ett fast driftställe uppstår om verksamheten pågår i 

mer än 12 månader. Det har diskuterats om artikel 5(3) i OECD:s modellavtal kan 

tillämpas självständigt eller om hänsyn måste tas till den huvudregel som kommer till 

uttryck i artikel 5(1) av modellavtalet.163 Samma fråga kan givetvis ställas gällande det 

nordiska dubbelbeskattningsavtalet. 

I det sammanhanget ska det erinras om att tidsaspekten, hur länge uppsatsens SMF-

företag ska befinna sig i verksamhetslandet, är av speciellt intresse i den här uppsatsen. 

I den mån tidsaspekten är avgörande för uppkomsten av ett fast driftställe för 

byggnadsverksamhet så baseras den bedömningen dock på artikel 5(3) i 

modellavtalet.164 Regleringen i artikel 5(1) av modellavtalet kommer därför inte att 

behandlas.165 

5.2.2 Fast driftställe enligt svensk lagstiftning 

De svenska reglerna om fast driftställe finns i inkomstskattelagen (1999:1229, 

”SVIL”).166 Definitionen finns i SVIL 2 kap. 29§:  

[m]ed fast driftställe för näringsverksamhet avses en stadigvarande plats för 
affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.  

Ytterligare preciseringar finns i paragrafens andra stycke där det framgår att fast 

driftställe särskilt innefattar ”plats för byggnads-, anläggnings- eller 

installationsverksamet”.  

Till skillnad från de internationella avtalen finns ingen direkt tidsbegränsning i SVIL. 

Orsaken är att tidsperioden varierar i de svenska dubbelbeskattningsavtalen. Dessa avtal 

                                                 

163 Pijl, Intertax 2005, s. 190.  
164 Se Pijl, Intertax 2005, s. 189, ”In my opinion Art. 5, para. 3 of the OECD Model Convention 
completes the ’permanence’ criterion of Art. 5, para. 1 of the Convention.” Min kursivering. 
165 Se i stället Nørgaard Laursen (2011) för en detaljerad genomgång. 
166 Prop. 1999/2000:2, prop. 1999/2000:9 samt prop. 1999/2000:15. 
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har i egenskap av internationella avtal företräde framom nationell lagstiftning.167 För att 

undvika konflikter med övriga dubbelbeskattningsavtal valde lagstiftaren därför att inte 

ställa upp någon tidsgräns i SVIL.168 I förhållande till de nordiska länderna följer det av 

det ovan nämnda nordiska dubbelbeskattningsavtalet att byggnadsverksamhet ska anses 

utgöra ett fast driftställe efter att ha pågått i 12 månader. 

5.2.3 Fast driftställe enligt finsk lagstiftning 

De finska reglerna om fast driftställe finns i inkomstskattelagen (30.12.1992/1535, 

”FINIL”).169 Enligt FINIL II avd. 2 kap. 13a§ avses med fast driftställe en plats:  

[…]på vilken det för näringsverksamhetens stadigvarande bedrivande finns 
en särskild plats för affärsverksamhet eller där särskilda anordningar 
vidtagits, såsom en plats där företagets ledning, filial, kontor, 
industrianläggning, produktionsanläggning, verkstad eller butik eller annat 
stadigvarande inköps- eller försäljningsställe finns. 

I förhållande till byggnadsverksamhet framhålls det vidare att det rör sig om en plats 

”där sådan verksamhet bedrivits i betydande omfattning”.  

Precis som i den svenska motsvarigheten finns ingen tidsbegränsning i FINIL. För 

utländska företags del finns i stället finns tidsbegränsningarna i det aktuella 

dubbelbeskattningsavtalet.170 För de nordiska länderna gäller därmed 12-

månadersregeln i enlighet med det nordiska dubbelbeskattningsavtalet. 

5.2.4 Fast driftställe enligt dansk lagstiftning 

De danska reglerna om fast driftställe finns i bekendtgørelse af lov om 

indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (LBK nr. 1082 af 14/11/2012, ”SEL”).171  I 

förhållande till byggnadsverksamhet sägs det i SEL 2§ st. 1 p. a) att: 

Bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde anses for at udgøre et fast driftssted 
fra første dag. 

                                                 

167 Samuelsson & Melander (2009), s. 34 f. Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet har även inkorporerats 
i svensk (samt finsk och dansk) rätt, se not 162 ovan. I förhållande till de mer allmänt hållna nationella 
bestämmelserna ska reglerna i dubbelbeskattningsavtalet tillämpas i enlighet med principen om lex 
specialis, jmf. RÅ 2010 ref. 112. 
168 Prop. 1986/87:30, s. 42. 
169 RP 200/1992 rd. 
170 Skatteförvaltningens anvisning, Fast driftställe i inkomstbeskattningen och mervärdesbeskattningen.  
171 Lagen baseras på en äldre förlaga och har ändrats många gånger. En översikt av ändringarna med 
tillhörande lovførslag kan hittas i den danska Karnovkommentaren till SEL. Någon närmare redogörelse 
är inte nödvändig i det här sammanhanget. 
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Märkbart är, att ett fast driftställe för byggnadsverksamhet anses uppstå redan den första 

dagen arbetet inleds. Jämfört med de svenska och finska motsvarigheterna, som inte 

innehåller någon tidsbegränsning, finns därmed en väsentlig skillnad. Regeln om att 

byggnadsverksamhet ska anses som ett fast driftställe från första dagen rör dock i första 

hand interna situationer, dvs. dansk byggnadsverksamhet.172  

I förhållande till utländska företag måste Danmark följa det de internationella avtalen på 

området.173 Resultatet blir att det fasta driftstället för ett byggnadsföretag även i 

Danmark uppstår då verksamheten pågått i 12 månader.174 

5.3 Förhållandet mellan fast driftställe och etablering 

En intressant fråga är ifall det går att dra likhetstecken mellan begreppet fast driftställe 

på nationell nivå och det unionsrättsliga begreppet etablering. I så fall skulle ett 

utländskt företag anses som tjänsteutövare före ett fast driftställe uppstår och som ett 

etablerat företag efter uppkomsten av det fasta driftstället. För uppsatsens SMF-företag 

skulle det då vara den ovannämnda 12-månadersregeln som skulle vara avgörande.  En 

jämförelse med de tre bedömningsgrunderna för etablering, speciellt 

varaktighetskriteriet, se kapitel 2.3.2.3 ovan, stöder i viss mån en sådan slutsats.175 

Enligt ett sådant resonemang skulle uppkomsten av ett fast driftställe således utgöra den 

bakre tidsgränsen för tillämpningen av reglerna om fri rörlighet för tjänster.  

Enligt svenska förarbeten finns det visst stöd för att så ska vara fallet.176 Den svenska 

regeringen beskriver visserligen förhållandet mellan näringsverksamhet och etablering. 

Det sägs att ”[v]erksamheten måste […] uppfylla vissa krav på yrkesmässighet, 

självständighet och varaktighet” för att anses som näringsverksamhet.177 På finskt håll 

finns ett utlåtande av bokföringsnämnden där det framgår att bedrivandet av rörelse är 

ett kriterium för uppkomsten av ett fast driftställe. Enligt bokföringsnämnden krävs det 

att verksamheten är av kontinuerlig karaktär och sker från ett fast affärsställe för att den 

                                                 

172 Christensen, Skatterevisoren 2000, s. 1 ff.  
173 SEL 2§ st. 1 p. a) inleds med en hänvisning till SEL 1§ st. 6. där det framgår att 
dubbelbeskattningsavtal (dobbeltbeskatningsoverenskomst) måste beaktas. Jmf. även danska 
Karnovkommentaren till SEL 2§ st. 1 p. a). 
174 Nørgaard Laursen (2011), s. 25 f. 
175 Bedömningsgrunderna är fysisk integration, ekonomisk integration och varaktighet. 
176 Prop. 2010/11:87, s. 29. 
177 Prop. 2010/11:87, s. 29. 
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ska anses som rörelse.178 Nørgaard Laursen påpekar dock att uppkomsten av ett fast 

driftställe snarare är en ”refleksvirkning” av etableringen.179 För dansk del har tyvärr 

inte gått att hitta några ytterligare uttalanden i stil med de svenska och finska. 

Uttalandena stöder ändå slutsatsen att kontinuerlig näringsverksamhet är en 

förutsättning för att ett fast driftställe ska uppstå. För byggnadsverksamhet finns en 

uttrycklig tidsgräns som bestämmer när ett fast driftställe uppstår. Det sker som bekant 

efter 12 månader, något som i sin tur användas som ett argument för att ett 

byggnadsföretag ska anses bedriva näringsverksamhet då arbetet pågått i 12 månader. 

Slutsatsen nås så att säga genom att vända på resonemanget.  

Det är ändå vanskligt att likställa de nationella reglerna om fast driftställe med det 

unionsrättsliga begreppet etablering. Orsaken är att EUD i sin praxis uttryckligen 

framhållit att det inte går att fastställa en tidsgräns för tillämpligheten av reglerna om fri 

rörlighet för tjänster.180 Problemet uppmärksammas också i de nyss nämnda svenska 

förarbetsuttalandena.181 Faktum är dock, att effekten av regleringen av fast driftställe för 

byggnadsverksamhet i de tre länderna gör att det i praktiken faktiskt finns en sådan 

tidsgräns. Frågan kommer att behandlas i större utsträckning i kapitel sju nedan. 

5.4 Slutsatser 

Alla tre länder som är föremål för granskning i den här uppsatsen har tillträtt OECD:s 

modellavtal och det nordiska dubbelbeskattningsavtalet. Det talar för att regleringen av 

fast driftställe bör vara väldigt lika i respektive lagstiftning. Genomgången ovan visar 

att så också är fallet. Formuleringen i den danska lagen, som stadgar att ett fast 

driftställe för byggnadsverksamhet uppstår redan från första dagen, är värd att notera. 

Bestämmelsen blir dock av underordnad betydelse då det rör sig om ett utländskt 

företag. Orsaken är, som framgått, att Danmark måste respektera sina internationella 

förpliktelser. Även om ordalydelserna varierar är alltså lagarnas materiella innehåll, i 

den del det är relevant för den här uppsatsen, detsamma i de tre länderna.  

                                                 

178 Finska bokföringsnämnden utlåtande 23.5.1994, KILA 1275/1994. Avgörandet redogörs för i större 
detalj i kapitel 6.3 nedan. 
179 Nørgaard Laursen (2011), s. 20. 
180 Jmf. kapitel 2.3.2 ovan och mål C-215/01 Schnitzer, p. 31. 
181 Prop. 2010/11:87, s. 29.  
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Utgångspunkten är att det krävs en viss grad av etablering förrän ett fast driftställe kan 

uppstå. Graden av etablering bestäms av vilken form av verksamhet som företaget 

bedriver. I förhållande till byggnadsverksamhet är den bedömningen smidig eftersom 

det fastställs en tydlig tidsgräns i de internationella avtalen. Den fortsatta 

framställningen bygger därför på att ett fast driftställe för uppsatsens SMF-företag 

uppstår då verksamheten pågått i 12 månader. Slutsatsen är densamma oberoende av om 

SMF-företaget är verksamt i Sverige, Finland eller Danmark.  

6 Nationella regler om bokföringsskyldighet 

6.1 Utgångspunkter 

Uppsatsens huvudfråga är att utreda ifall bokföringsskyldighet kan ses som en 

inskränkning av den fria rörligheten för tjänster. För att svara på frågan är det av stor 

vikt att fastställa om ett sådant SMF-företag som avses i uppsatsen över huvud taget 

omfattas av någon bokföringsplikt. Syftet med följande kapitel är således att redogöra 

för uppkomsten av bokföringsskyldighet för utländska företag i Sverige, Finland och 

Danmark. Reglerna finns i respektive lands bokföringslagar. Därutöver finns viss 

särreglering, främst i Sverige, gällande utländska aktörers bokföringsplikt. Under 

läsningen finns skäl att hålla bokföringsskyldighetens funktion, att tillhandahålla 

information åt de nationella skattemyndigheterna, i åtanke.  

Det är föga överraskande att alla tre länder kräver att nationella företag som är 

grundade enligt respektive lands lagstiftning måste ordna sin bokföring i enlighet med 

gällande regelverk.182 I förhållande till regelverkens tillämplighet på utländska företag 

är läget dock inte lika klart. Det gäller i synnerhet företag som omfattas av det EU-

rättsliga regelverket om rätten till fri rörlighet för tjänster som redogjorts för ovan. 

Inledningsvis ska också sägas att genomgången av den svenska lagstiftningen gällande 

bokföringsskyldighet är mer ingående än för finsk och dansk del. Den bakomliggande 

orsaken är att problematiken kring utländska företags bokföringsskyldighet nyligen har 

                                                 

182 Påståendet klargörs under genomgången nedan.  
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uppmärksammats av Bjuvberg i Svensk Skattetidning.183 Någon motsvarande artikel har 

inte gått att hitta gällande den finska eller danska lagstiftningen. Såvitt gäller finsk och 

dansk rätt är resonemangen därför till stor del mina egna.  

6.2 Bokföringsskyldighet enligt svensk lagstiftning 

6.2.1 Lagstiftningen på området 

De svenska reglerna om bokföringsskyldighet finns i bokföringslagen (1999:1078, 

”SVBFL”).184 SVBFL ersätter den tidigare bokföringslagen (1976:125).185 I svensk rätt 

finns också bestämmelser om bokföringsskyldighet för utländska företag i lagen 

(1992:160) om utländska filialer (”LUF”, ”filiallagen”).186 Utöver de nämnda lagarna 

och tillhörande propositionerna ger Skatteverket årligen ut en handledning som i större 

detalj beskriver hur reglerna ska tillämpas.187 

Gällande LUF ska det medges att lagen inte längre är tillämplig på utländska företag 

som tillfälligt tillhandahåller tjänster i Sverige.188 Det har dock inte alltid varit så. LUF 

är nämligen ett bra exempel på då den svenska lagstiftaren varit tvungen att ändra 

lagstiftningen för att göra den förenlig med unionsrättens regler om fri tjänsterörlighet. 

Därför är det också motiverat att redogöra för bakgrunden till och effekterna av 

ändringarna.  

6.2.2 LUF  

Filiallagen är ett viktigt regelverk för utländska företag som bedriver näringsverksamhet 

i Sverige. I fråga om bokföringsskyldighet blir LUF tillämplig genom en 

korshänvisning i SVBFL 2 kap. 7§. Regler om bokföringsskyldighet i LUF finns i sin 

tur i lagens 11§. Av lagrummet följer att ”filialen ska ha en egen bokföring”. Ytterligare 

                                                 

183 Bjuvberg, SvSkt 2013, s. 562–582.  
184 Prop. 1998/99:130. 
185 Prop. 1975:104. 
186 Prop. 1991/92:88. Ändringarna som gjordes genom prop. 2010/11:87 är också av intresse med tanke 
på uppsatsens huvudfråga. 
187 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013 (SKV 305).  
188 Orsaken redogörs för i nästa kapitel. 
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en korshänvisning i LUF 1§ st. 2 leder i sin tur till att bokföring avser sådan bokföring 

som regleras i SVBFL.189 

LUF har ur ett EU-rättsligt perspektiv inte varit helt okontroversiell. EU-kommissionen 

inledde 2011 ett överträdelseärende mot Sverige med anledning av att lagen inte var 

förenlig med de EU-rättsliga reglerna om fri rörlighet för tjänster.190 En av orsakerna var 

att lagen krävde att företag som tillfälligt bedrev verksamhet i Sverige måste ”starta en 

filial och registrera en person som är bosatt i Sverige som ansvarig för att ta emot 

delgivning.”191 

Regeringen reagerade snabbt på EU-kommissionens anmärkningar.192 Enligt LUF 2§ st. 

2 undantas numera företag som bedriver näringsverksamhet och omfattas av reglerna 

om fri rörlighet i FEUF från LUF:s tillämpningsområde.  Ett sådant företag behöver 

därmed inte registrera en filial eller utse en delgivningsperson i Sverige. Således får 

lagen idag anses vara förenlig med det unionsrättsliga regelverket.193  

Slutsatsen gällande bokföringsskyldigheten i LUF är följande. Företag som omfattas av 

de EU-rättsliga reglerna om fri rörlighet behöver inte filialregistreras. Resultatet blir 

därför att dessa företag i sin helhet faller utanför LUF:s tillämpningsområde. I 

förarbetena till de ovannämnda ändringarna i LUF sägs på motsvarande sätt att 

”tillfälligt tillhandahållande av tjänster i EU-rättslig mening inte omfattas av filiallagens 

krav”.194 Således bortfaller också bokföringsskyldigheten i LUF 11§ för utländska 

tjänsteutövare.  

6.2.3 SVBFL 

Huvudregeln gällande den svenska bokföringsskyldigheten finns i SVBFL 2 kap. 1§: 

                                                 

189 Det framgår visserligen inte direkt eftersom LUF 1§ st. 2 endast stadgar att ”även andra föreskrifter 
om näringsverksamhet i Sverige” gäller för sådana rättssubjekt som omfattas av LUF. ”Andra 
föreskrifter” omfattar dock SVBFL:s regler enligt prop. 1998/99:130, s. 26. 
190 KOM:s reg. SG-Greffe (2009)D/8277, ärendenummer 2007/4800, refererat i prop. 2010/11:87, s. 13 f. 
Rätten för kommissionen att inleda överträdelseärenden följer av artikel 258 FEUF. Se också SOU 
2010:46, s. 115 ff. 
191 Frågan om bokföringsskyldighet berördes däremot inte i överträdelseärendet. 
192 Prop. 2010/11:87. 
193 Det är i sig märkligt att LUF ursprungligen formulerats på ett sätt som så direkt stred mot EU-rätten. 
Det framgår av ett flertal tidiga fall från EUD att ett dylikt krav på registrering inte är förenligt med 
reglerna om fri rörlighet. Se t.ex. mål 33/74 Johannes Henricus Maria van Binsbergen mot Bestuur van 
de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, REG 1974, svensk specialutgåva s. 379. 
194 Prop. 2010/11:87, s. 29 och SOU 2010:46, s. 137. 



45 
 

 

En juridisk person är bokföringsskyldig, om inte annat anges i 2-5§§. 

De i SVBFL 2 kap. 2–5§§ angivna undantagen rör bl.a. olika former av ideella 

föreningar, stiftelser samt offentliga organ och kommer därför inte att behandlas vidare i 

framställningen nedan. Fokus ligger i stället på huvudregeln som stadgar att juridiska 

personer, bl.a. aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, är 

bokföringsskyldiga.195 För att behålla en konsekvent terminologi i uppsatsen kommer 

dessa i fortsättningen att benämnas ”företag”.  

SVBFL ställer till skillnad från sina finska och danska motsvarigheter, se närmare 

nedan, inga krav på att företaget ska bedriva näringsverksamhet. Avsaknaden av kravet 

på näringsverksamhet gör att såväl aktiva som vilande företag omfattas av 

bokföringsskyldigheten i SVBFL.196 Motiveringen är enligt propositionen att 

lagstiftaren velat skydda företagets borgenärer, delägare och anställda.197  

Det är i sig eftersträvansvärda mål, men de kan ändå ifrågasättas. Om de nyss nämnda 

intressegrupperna befinner sig utanför Sverige, vilket ju är fallet för uppsatsens SMF-

företag, är motiven inte lika hållbara. Slutsatsen gällande SVBFL så långt är ändå att 

bokföringsskyldigheten omfattar alla företag, oberoende av om de bedriver 

näringsverksamhet eller inte. 

I det här sammanhanget finns det skäl att erinra om samspelet mellan tillhandahållande 

av tjänster och uppkomsten av ett fast driftställe som diskuterats i kapitel 5.3 ovan. 

Slutsatsen i det kapitlet var att uppkomsten av ett fast driftställe förutsätter att företaget 

bedriver näringsverksamhet. Ponera att det i SVBFL funnits ett krav på att alla företag, 

därmed också utländska tjänsteutövare, måste bedriva näringsverksamhet för att bli 

bokföringsskyldiga.198 Företag anses i sin tur bedriva näringsverksamhet då de når en 

viss grad av etablering i form av ett fast driftställe. Följden skulle bli att företaget ska 

                                                 

195 Prop. 1998:99/130, s. 210. 
196 Prop. 1998/99:130, s. 210. 
197 Prop. 1998/99:130, s. 210. Notera att skattemyndigheterna räknas till företagets borgenärer, se prop. 
1998/99:130, s. 197. 
198 Det övervägdes men infördes inte då SVBFL antogs. Orsaken var att kriteriet ansågs vara för 
svårbedömt. Se prop. 1998:99/130, s. 211. 
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omfattas av det unionsrättsliga regelverket om fri etableringsrätt och inte reglerna om fri 

tjänsterörlighet.199 De skulle i sin tur innebära att det kan ställas högre krav på företaget. 

Nu finns som sagt inget krav på näringsverksamhet. Med andra ord verkar det som om 

SVBFL även omfattar företag som inte nått den grad av etablering som gör att de kan 

anses utöva näringsverksamhet genom ett fast driftställe. Vid en självständig analys av 

SVBFL förefaller det därför som om tillfälliga tjänsteutövare omfattas av den svenska 

bokföringsskyldigheten.200 Slutsatsen stöds av ett ställningstagande från Skatteverket 

som rörde ett byggnadsföretag som bedrivit verksamhet ”i vart fall 24 månader”.201 

Skatteverkets bedömning var att företaget omfattades av bokföringsskyldigheten. 

Slutsatsen är ändå inte helt självklar, speciellt i ljuset av följande kapitel.  

6.2.3.1 En möjlig normkonflikt inom svensk rätt? 

Av kapitel 6.3.2 ovan följer att utländska tjänsteutövare inte omfattas av någon 

bokföringsplikt enligt LUF. En noggrann läsning av SVBFL leder dock till motsatt 

slutsats. Det skulle därför gå att argumentera för att det föreligger en normkonflikt 

mellan LUF och SVBFL. 

Det finns dock argument mot att en normkonflikt föreligger. Det första är att SVBFL 

enbart tar sikte på interna svenska situationer och att bokföringsskyldigheten inte 

omfattar utländska företag.202 En sådan slutsats stöds dock varken av SVBFL:s 

ordalydelse eller av dess förarbeten. För det andra framgår det inte uttryckligen av 

SVBFL att utländska företag ska omfattas av bokföringsskyldigheten. Samtidigt 

framgår det inte heller att utländska företag inte ska omfattas.  

Det tredje motargumentet är något mer komplicerat eftersom det baseras på ett slags 

cirkelresonemang. Utgångspunkten är det faktum att utländska tjänsteutövare, i enlighet 

med kapitel 6.3.2 ovan, inte omfattas av LUF över huvud taget. Eftersom LUF inte 

                                                 

199 Jmf. prop. 2010/11:87, s. 29, där det sägs att ”[b]egreppet näringsverksamhet har en innebörd som i 
stor utsträckning överensstämmer med det EU-rättsliga begreppet etablering.”   
200 Bjuvberg, SvSkt 2013, s. 567, drar samma slutsats men tillägger att det borde föreligga ”någon form av 
mer långsiktig etablering”, men utvecklar inte tidsaspekten ytterligare.  
201 Skatteverkets ställningstagande 2004-10-08, dnr: 130-587674-04/111. Av ställningstagandet framgår 
dock inte om det rörde sig om ett företag med hemvist utanför EU. Om så var fallet gäller andra regler än 
de som behandlas i den här uppsatsen. Ställningstagandet tappar dessutom mycket av sin relevans 
eftersom det tillämpar LUF:s regler före de ändringar som nyss beskrivits. Det är dock värt att nämna. 
202 Bjuvberg, SvSkt 2013, s. 565 f., nämner en sådan tolkningsmöjlighet med hänvisning till ”regelns 
systematik”. 
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aktualiseras blir inte hänvisningen till SVBFL:s regler i LUF 1§ st. 2 heller tillämplig. 

Det, i sin tur, talar för att SVBFL inte ska tillämpas på utländska tjänsteutövande 

företag. Resultatet blir så att säga att det tjänsteutövande företaget inte ska omfattas av 

SVBFL:s bokföringsskyldighet eftersom företaget inte omfattas av LUF. Den slutsatsen 

stöds också av Skatteverkets handledning, där det sägs att: 

En utländsk näringsidkare – fysisk eller juridisk person – som inte omfattas 
av filiallagen är inte bokföringsskyldig enligt [SVBFL].203   

Vägen till den slutsatsen är dock som framgått något snårig. För att nå dit krävs att den 

utländska tjänsteutövaren kan navigera sig igenom korshänvisningarna mellan LUF och 

SVBFL och helst också hitta Skatteverkets handledning.  

Märkbart i det sammanhanget är att den kommitté som utredde vilka ändringar som 

skulle vidtas till följd av EU-kommissionens överträdelseärende inte tog ställning till 

regleringen i SVBFL.204 Det skulle vara intressant att göra en djupare analys också av 

denna potentiella normkonflikt. Eftersom uppsatsens syfte är att analysera förhållandet 

mellan nationell rätt och unionsrätten kommer spänningarna mellan LUF och BFL dock 

inte att behandlas ytterligare. 

6.2.4 Slutsatser 

Enligt svensk rätt följer ingen bokföringsskyldighet av LUF som i sin nuvarande form 

inte omfattar tillfällig tjänsteverksamhet. Bokföringsskyldigheten enligt SVBFL är 

svårare att greppa. En tolkning, som egentligen endast går att nå genom att ställa LUF 

och SVBFL mot varandra, är dock att någon bokföringsskyldighet inte följer av 

SVBFL. Huvudregeln enligt SVBFL är att alla juridiska personer, oberoende av om de 

bedriver näringsverksamhet eller inte, ska omfattas av bokföringsskyldigheten. 

Slutsatsen är därmed att också uppsatsens SMF-företag är bokföringsskyldigt. 

                                                 

203 Skatteverket, Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013 (SKV 305), s. 235. 
204 Se dir. 2009:120, speciellt s. 5 f. och SOU 2010:46 s. 23–43 med författningsförslag där SVBFL inte 
nämns.  
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6.3 Bokföringsskyldighet enligt finsk lagstiftning 

6.3.1 Lagstiftningen på området 

Bokföringsskyldigheten i finsk rätt följer av bokföringslagen (30.12.1997/1336, 

”FIBFL”).205 Lagen trädde i kraft 1997 och ersatte då den tidigare bokföringslagen från 

1973.206 För finsk del finns även ett intressant utlåtande från bokföringsnämnden 

(”FINBFN”).207  

6.3.2 FIBFL 

Huvudregeln enligt den finska bokföringslagen finns i FIBFL 1 kap. 1§: 

Var och en som driver rörelse eller utövar yrke är skyldig att föra bok över 
denna verksamhet. Bokföringsskyldiga är dock alltid…1) aktiebolag… 

Bokföringsskyldigheten enligt FIBFL är således tudelad. Av första meningen följer att 

alla som driver rörelse eller utövar yrke är bokföringsskyldiga. Den andra meningens 

räknar i sin tur upp 14 olika organisationsformer, bl.a. aktiebolag, som alltid är 

bokföringsskyldiga. Med aktiebolag avses bolag som är grundade i Finland enligt 

gällande lagstiftning. Det innebär att den första meningen utgör utgångspunkten i 

bedömningen av bokföringsskyldigheten för utländska företag som tillfälligt 

tillhandahåller tjänster i Finland. Den avgörande frågan blir då om företaget driver 

rörelse eller utövar yrke.208 

De två begreppen definieras inte närmare i varken FIBFL eller i dess förarbeten. Av 

propositionen framgår att bedömningen inte heller kan göras enbart på basis av formella 

kriterier.209 FINBFN har dock konkretiserat innebörden i sitt utlåtande KILA 

1275/1994.210 Enligt bokföringsnämnden driver ett företag rörelse då verksamheten 

använder sig av olika produktionsfaktorer för att skapa inkomster åt företaget. 

Skillnaden mellan utövande av yrke och drivandet av rörelse är att den förstnämnda 

                                                 

205 RP 173/1997 rd. 
206 Bokföringslag 655/10.8.1973, RP 120/1972 rd. Propositionen är endast tillgänglig på finska. 
207 Finska bokföringsnämndens (”FINBFN”) utlåtande 23.5.1994, KILA 1275/1994. Endast tillgängligt på 
finska. 
208 Kaisanlahti m.fl. (2009), s. 11. 
209 RP 173/1997 rd., motiveringen till FIBFL 1 kap. 1§. Se också Kaisanlahti m.fl. (2009), s. 3. 
210 FINBFN:s utlåtande 23.5.1994, KILA 1275/1994. Avgörandet är snart 20 år gammalt, men anses 
fortsättningsvis vara vägledande enligt nyare litteratur. Se Kaisanlahti m.fl. (2009), s. 10. I ljuset av EU-
rätten kan man ändå fråga sig om det ändamålsenligt att förlita sig på ett så gammalt utlåtande. 
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verksamheten är mindre och inte lika organiserad. Därutöver krävs att verksamheten ska 

vara kontinuerlig och utövas från en särskild plats för affärsverksamhet. Den 

prövningen kan i huvudsak göras baserat på de skatterättsliga reglerna om fast 

driftställe.211 För företag i byggnadsbranschen, som ju är föremål för analysen i den här 

uppsatsen, uppstår ett fast driftställe då verksamheten pågått i 12 månader. 

Konsekvensen är att även bokföringsskyldigheten uppstår då företaget varit verksamt i 

12 månader. 

6.3.3 Slutsatser 

Enligt finsk rätt finns en bokföringsskyldighet för ett utländskt SMF-företag i 

byggnadsbranschen. Förutsättningen är att företaget driver rörelse eller utövar yrke 

genom ett fast driftställe. Det innebär att bokföringsskyldigheten uppstår då företaget 

befinner sig mer än 12 månader på finskt territorium. Då anses verksamheten vara så 

pass kontinuerlig att ett fast driftställe uppstår. Med andra ord utlöser uppkomsten av ett 

fast driftställe bokföringsskyldigheten.  

Av FINBFN:s utlåtande framgår det inte uttryckligen att en bokföringsskyldighet inte 

föreligger före uppkomsten av ett fast driftställe. Med tanke på hur utlåtandet är 

formulerat är det ändå en rimlig slutsats att så är fallet. Vilken tolkning som är 

lämpligast diskuteras vidare i kapitel sju nedan. 

6.4 Bokföringsskyldighet enligt dansk lagstiftning 

6.4.1 Lagstiftningen på området 

För dansk del finns regler om bokföringsskyldighet samlade i bogføringsloven (LBK nr. 

648 af 15/06/2006, ”DKBFL”).212 Lagen i sin nuvarande form bygger på en äldre 

förlaga från 1998 som varit föremål för ändringar och tillägg.213 Paragrafen om 

bokföringsskyldighet, DKBFL 1 kap. 1§, har dock behållit sin ursprungliga form. 

Därför är förarbetena fortfarande är relevanta trots att de hänför sig till den äldre 

versionen av lagen.214  

                                                 

211 FINBFN:s utlåtande 23.5.1994, KILA 1275/1994. 
212 LBK nr. 648 af 15/06/2006. 
213 Den ursprungliga versionen antogs 1998, se LOV nr. 1006 af 23. december 1998.   
214 Forslag til Bogføringslov, 1998/1 LSF 63. 
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Utöver lagtexten och förarbetena finns även Ehrvervsstyrelsens bogføringsvejledning.215 

Precis som förarbetena har bogføringsvejledningen utformats utgående från den 

ursprungliga versionen av DKBFL. Eftersom paragrafen om bokföringsskyldighet som 

sagt inte har ändrats är också bogføringsvejledningen av intresse för den fortsatta 

framställningen.216  

6.4.2 DKBFL 

Huvudregeln enligt den danska bogføringsloven finns i DKBFL 1 kap. 1§: 

Loven gælder for erhvervsdrivende virksomheder etableret her i landet af 
enhver art uanset ejer- eller hæftelsesforhold samt erhvervsaktiviteter, der 
udøves her i landet af virksomheder, som er hjemmehørende i udlandet. 

Precis som i den finska motsvarigheten kan bokföringsskyldigheten enligt den danska 

lagen delas upp i två delar. Skyldigheten omfattar enligt första ledet alla verksamheter, 

oberoende av organisationsform, som är etablerade och bedriver yrkesverksamhet i 

Danmark.217 Sådana verksamheter är dock inte av intresse i den här uppsatsen som 

uttryckligen tar sikte på företag som är etablerade utanför Danmark och endast tillfälligt 

tillhandahåller tjänster inom landet gränser. Enligt andra ledet omfattar 

bokföringsskyldigheten dessutom näringsaktiviteter (ehrvervsaktiviteter) som utövas i 

Danmark av utländska verksamheter. Det är givetvis av större betydelse med tanke på 

uppsatsens huvudfråga. 

Utländska verksamheter var bokföringsskyldiga redan för införandet av DKBFL. Den 

ökade internationaliseringen medförde dock att det fanns ett behov av att tydliggöra 

lagstiftningen och införa kravet direkt i DKBFL. Som exempel på sådana utländska 

verksamheter anges ”udenlandske filialer, faste driftssteder eller 

repræsentationskontorer”.218  

                                                 

215 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Bogføringsvejledning 1999 (”bogføringsvejledningen”). Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen bytte namn till Ehrvervsstyrelsen 1 januari 2012.  
216 Erhvervsstyrelsen hänvisar också till bogføringsvejledningen på sin hemsida, se 
 http://erhvervsstyrelsen.dk/bogfoering  
217 Forslag til Bogføringslov, 1998/1 LSF 63, under ”Bemærkninger til lovforslagets enkelte 
bestemmelser”, kommentaren till 1§. 
218 Forslag til Bogføringslov, 1998/1 LSF 63, under ”Bemærkninger til lovforslagets enkelte 
bestemmelser”, kommentaren till 1§. Min kursivering. Se även bogføringsvejledningen, s. 18. 
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Bokföringsskyldigheten enligt paragrafens andra led omfattar således endast sådana 

utländska verksamheter som nått en viss grad av etablering i Danmark. Ett fast 

driftsställe nämns som ett exempel då en sådan etablering ska anses föreligga. Enligt 

kapitel 5.4 ovan uppstår ett fast driftställe för uppsatsens SMF-företag då det befunnit 

sig i Danmark i 12 månader. Därmed utlöses även bokföringsskyldigheten för företaget. 

6.4.3 Slutsatser  

DKBFL innehåller till skillnad från sina svenska och finska motsvarigheter en direkt 

bestämmelse gällande bokföringsskyldighet för utländska företag.219 En förutsättning för 

regelns tillämplighet är dock att det utländska företaget bedriver verksamhet genom ett 

fast driftställe. Därmed leder DKBFL till samma resultat som FIBFL. För uppsatsens 

SMF-företag innebär det att företaget blir bokföringsskyldigt då det bedriver 

verksamhet på danskt territorium i 12 månader eller längre. 

6.5 Slutsatser 

Genomgången ovan visar att det finns vissa gemensamma nämnare i alla de tre 

bokföringslagarna. Det går att konstatera att bokföringsskyldigheten kan uppstå på två 

olika sätt. Det för den här framställningen mindre relevanta alternativet är 

bokföringsskyldighet som uppstår baserat på en viss organisationsform. Således 

omfattas t.ex. aktiebolag som är grundat i Sverige, Finland eller Danmark alltid av 

bokföringslagarnas regler. Iakttagandet är ändå intressant eftersom det tydliggör att 

uppsatsens SMF-företag alltid är bokföringsskyldigt i sitt hemland.  

I förhållande till utländska företag måste en åtskillnad göras mellan SVBFL å ena sidan 

och FIBFL och DKBFL å den andra sidan. Huvudregeln i SVBFL är att alla företag 

omfattas av bokföringsskyldigheten. Enligt DKBFL finns en uttrycklig 

bokföringsskyldighet för utländska verksamheter. Förutsättningen är att verksamheten 

nått en viss grad av etablering, t.ex. i form av ett fast driftställe. Den finska FIBFL utgår 

från att företaget bedriver näringsverksamhet. Näringsverksamhet förutsätter i sin tur att 

företaget är så pass etablerat att ett fast driftställe uppstår.  

                                                 

219 Bjuvberg, SvSkt 2013, s. 581, föreslår att en sådan bestämmelse också borde införas i SVBFL för att 
klargöra det rådande rättsläget.  
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Slutsatsen är gällande bokföringsskyldigheten är alltså följande. Alla tre ländernas 

bokföringslagar har en effekt på utländska företag även om det inte alltid framgår direkt 

av lagtexten. En slags huvudregel får anses vara att ett utländskt företag blir 

bokföringsskyldigt då det bedriver sådan verksamhet att ett fast driftställe uppstår. För 

uppsatsens SMF-företag innebär det att bokföringsskyldigheten aktualiseras då företaget 

varit verksamt i mer än 12 månader i något av de tre länderna. En bakomliggande orsak 

är att ett fast driftställe utlöser en skatteplikt, se kapitel fyra och fem ovan, vilket medför 

att skattemyndigheterna måste ha tillgång till information om företagets verksamhet. 

Det som är intressant ur ett EU-rättsligt perspektiv är att det enligt EUD:s praxis är 

möjligt att ett företag ska anses som tjänsteutövare även då verksamheten sträcker sig 

över flera år. Bokföringsskyldigheten i de nationella regelverken baseras dock på den 

12-månadersregel som beskrivits ovan. Den slutsatsen ligger som grund för nästa 

kapitel där målet är att besvara uppsatsens huvudfråga: kan de nationella 

bestämmelserna om bokföringsskyldighetens uppkomst ses som en inskränkning av den 

fria tjänsterörligheten? 

7 En övning i EU-rättslig och nordisk lagtolkning 

7.1 Utgångspunkter 

Det har redan slagits fast att sådan byggnadsverksamhet som uppsatsens SMF-företag 

utför omfattas av den fria tjänsterörligheten, se kapitel 2.5 ovan. Därutöver följer det av 

kapitel fem att ett SMF-företaget anses få ett fast driftställe i Sverige, Finland eller 

Danmark efter att det bedrivit verksamhet i 12 månader. Av kapitel sex följer det i sin 

tur att uppkomsten av ett fast driftställe leder till uppkomsten av en 

bokföringsskyldighet i Finland och Danmark. Läget är inte lika klart för svensk del, 

främst eftersom det saknas krav på att företag ska bedriva näringsverksamhet för att bli 

bokföringsskyldiga. För resonemangets skull förutsätts dock att utländska tjänsteutövare 

även i Sverige omfattas av reglerna om bokföringsskyldighet. Utgångspunkten för 

svensk del är således en självständig tolkning av SVBFL.  

Ambitionen i kapitel sju är att tillämpa de resonemang som utvecklades i kapitel två och 

tre på uppsatsens SMF-företag och frågan om uppkomsten av bokföringsskyldighet. De 
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två frågorna som ställdes i kapitel 1.2 är: (i) kan bokföringsskyldighet ses som en 

inskränkning av den fria tjänsterörligheten? och (ii) kan inskränkningen i så fall 

berättigas ur ett unionsrättsligt perspektiv?  

Även om unionsrättens regler som sagt kan tillämpas på uppsatsens SMF-företag är det 

dock inte helt klart ifall unionsrätten kan tillämpas på frågan om 

bokföringsskyldighetens uppkomst. I det avseendet ger kapitel 7.2 några viktiga 

tydliggöranden. Därefter följer en diskussion av nordisk rätt i förhållande till den 

senaste utvecklingen av unionsrätten. Slutsatserna kan vara avgörande för den slutliga 

bedömningen av bokföringsskyldigheten som en möjlig inskränkning i kapitel 7.4. 

7.2 Allmänt om den EU-rättsliga bedömningen 

7.2.1 Unionsrättens tillämplighet 

För att kunna gå vidare med resonemanget krävs först en redogörelse för unionsrättens 

tillämplighet på frågan om bokföringsskyldighet. Det är nödvändigt eftersom det av 

EUD:s fasta praxis ”framgår […] att de grundläggande rättigheter som garanteras i 

unionens rättsordning är tillämpliga i samtliga fall som regleras av unionsrätten, men 

inte i andra fall.”220 Om sambandet inte finns är inte EUD, som ytterst ansvarar för 

tolkningen av unionsrätten enligt artikel 19(1) FEU och artikel 267 FEUF, behörig att 

pröva frågan.221 Det krävs således ett samband mellan bokföringsskyldighet som en 

påstådd inskränkning och unionsrätten. En första förutsättning är att det saknas övriga 

harmoniserande åtgärder på områden, den frågan behandlas därför före fastställandet av 

det nyss nämnda sambandet.  

7.2.1.1 Avsaknad av harmoniserande åtgärder 

Kapitel två ovan har utgått från primärrätten, dvs. bestämmelserna i unionens två 

grundfördrag. En förutsättning för att artikel 56 FEUF ska bli tillämplig är dock att det 

saknas övriga harmoniserande åtgärder. Saknas harmoniserande lagstiftning gällande 

bokföringsskyldighetens uppkomst är det upp till medlemsstaterna själva att reglera 

                                                 

220 Mål C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, REG 2013, ej ännu publicerat i 
rättsfallssamlingen, p. 19. Målet avgjordes av EUD i plenum. Den för svensk del högst relevanta domen 
rör som redan framgått i första hand frågan om ne bis in idem i skattemål. EUD för dock ett intressant 
resonemang om unionsrättens tillämplighet som går att använda också i det här sammanhanget. 
221 Mål C-617/10 Åkerberg Fransson, p. 22. 
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frågan. Det är värt att understryka att den nationella regleringen i så fall, i enlighet med 

de principer som beskrivits i kapitel 2.2.2 ovan, måste vara förenlig med unionsrätten. 

EUD inleder därför sina resonemang med bedöma om det finns harmoniserande 

lagstiftning.222  

Frågan om bokföring är inte helt oreglerad av unionsrätten. I det sammanhanget är 

speciellt serien av antagna bolagsdirektiv värd att nämna. Gemensamt för 

bolagsdirektiven är dock att de, i den mån de berör bokföring, reglerar hur bokföring 

och revision ska organiseras.223 Bokföringsskyldighetens uppkomst, den fråga som 

ligger i fokus i den här uppsatsen, regleras dock inte av bolagsdirektiven. Slutsatsen i 

den delen blir därför att det saknas harmoniserande åtgärder, vilket i sin tur innebär att 

bedömningen faller tillbaka på unionsrätten, speciellt artikel 56 FEUF. 

7.2.1.2 Fastställande av samband mellan unionsrätten och bokföringsskyldigheten 

En koppling mellan unionsrätten och bokföringsskyldigheten går att härleda från 

avdelningen om finansiella bestämmelser i FEUF. Av artikel 311 FEUF följer att 

unionen ska ”se till att den har nödvändiga medel för att nå sina mål” och att unionens 

budget ska ”finansieras helt av egna medel.” En intressant följdfråga blir vad dessa egna 

medel består av och varifrån de kommer. 

Svaret är att det är medlemsländerna som genom sina avgifter står för en stor del av 

EU:s egna medel.224 Det finns i huvudsak tre typer av avgifter, varav den största baseras 

på medlemsländernas bruttonationalinkomst.225 Bruttonationalinkomsten i sin tur består 

i första hand av de skatteinkomster som landet uppbär av de skattskyldiga inom landets 

territorium.226 En förutsättning för att uppbära skatt är att det finns tillräckligt med 

information om den skattskyldiges verksamhet. Vid det här laget börjar formuleringarna 

kanske låta bekanta.   

                                                 

222 Se t.ex. mål C-265/12 Citroën Belux NV, p. 31 och mål C-575/11 Eleftherios-Themistoklis 
Nasiopoulos mot Ypourgos Ygeias kai Pronoias, REG 2013, ej ännu publicerat i rättsfallssamlingen, p. 
20. 
223 Detaljerna för bolagsdirektivens innehåll och tillämpning faller utanför den här framställningens 
ramar. Se i stället Reid, BLR 2003, s. 165 f., för en översiktlig genomgång. 
224 Prop. 2013/14:1 Utgiftsområde 27, s. 7. 
225 EU expenditure and revenue, http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm  
226 Se prop. 2013/14:1, s. 5.  
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Sambandet mellan bokföringsskyldighetens uppkomst och unionsrätten ligger alltså i att 

bokföringen ligger till grund för beskattningen som i sin tur utgör underlaget för de 

avgifter som medlemsstaterna betalar till unionen. Slutsatsen är därmed att de nationella 

reglerna om bokföringsskyldighet omfattas av unionsrätten.227   

7.3 Nordisk rätt i ett unionsrättsligt perspektiv 

Den nordiska rätten har traditionellt byggt på ett systemiskt synsätt där varje rättsregel 

har en given plats i den nationella rättordningen.228 På motsvarande sätt har syftet med 

det nordiska samarbetet inte varit att uppnå ett visst specifikt mål, utan snarare att 

”harmonisera de systematiskt grundläggande delarna av lagstiftningen utan att fästa 

större uppmärksamhet vid den ekonomiska integrationen”.229 Den nordiska rätten har 

också beskrivits som att den, åtminstone historiskt sett, vilar på en gemensam 

värdegrund och inte en gemensam marknadsgrund.230 Genomgången ovan stöder också 

en sådan slutsats. Bedömningen av bokföringsskyldighetens uppkomst är beroende av 

många steg, där regelverkens systematik är en väsentlig del av argumentationstekniken. 

Unionsrätten är av en annan karaktär. Som kapitel 2.2.1 ovan visar är unionens 

grundläggande mål är att skapa en gränslös inre marknad. Unionsrätten fäster därmed 

betydligt större vikt vid främjandet av den ekonomiska integrationen.231 I det arbetet är 

rättssystematiken av underordnad betydelse eftersom fokus ligger på (av)regleringen av 

den fria inre marknaden.232 Även den slutsatsen stöds av de resonemang som förts fram i 

den här uppsatsen. EUD:s praxis i förhållande till de fria rörligheterna är i allmänhet 

väldigt varierande och osystematisk. Det gäller i synnerhet reglerna om den fria 

tjänsterörligheten.  

Ett exempel på denna målinriktade och principstyrda argumentationsteknik är EUD:s 

avgörande i målet Åkerberg Fransson.233 Bedömningen i målet baserades visserligen på 

sådana grundläggande rättigheter som försäkras i unionens rättighetsstadga, speciellt 

                                                 

227 EUD använder samma resonemang i förhållande till mervärdesskatten i mål C-617/10 Åkerberg 
Fransson, p. 24–26. 
228 Bernitz (2002), s. 43 och Sevón, JT 1994/95, s. 680.  
229 Sevón, JT 1994/95, s. 680. Min kursivering. Jmf. Bernitz (2012), s. 161, för ett liknande resonemang. 
230 Letto-Vanamo, Lakimies 1998, s. 943. 
231 Sevón, JT 1994/95, s. 680. 
232 Sevón, JT 1994/95, s. 680. 
233 Mål C-617/10 Åkerberg Fransson. 
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förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 50.234 Av framställningen ovan framgår dock 

att den fria tjänsterörligheten är en grundläggande rättighet, vilket gör att fallet är 

intressant också för den här uppsatsens huvudfråga.235  

En av frågorna i målet rörde det ”svenska systemet med påförande av skattetillägg och 

prövning av ansvar för skattebrott i skilda förfaranden”.236 EUD tog inte direkt ställning 

till denna fråga om dubbelbestraffning i skattemål med motiveringen att ”allmänna och 

hypotetiska” frågor faller utanför domstolens kompetens.237 Däremot konstaterade 

domstolen att:  

Varje bestämmelse i en nationell rättsordning eller varje lagstiftnings-, 
förvaltnings- eller domstolspraxis som kan leda till att unionsrättens verkan 
försvagas – på grund av att den domstol som är behörig att tillämpa denna 
rätt förvägras möjligheten att vid tillämpningstillfället göra allt som 
erfordras för att bortse från nationella lagbestämmelser, vilka kan hindra 
unionsbestämmelsernas fulla verkan – är nämligen oförenlig med de krav 
som följer av unionsrättens karaktär […]238 

Avgörandet ska inte analyseras i detalj i det här sammanhanget.239 Målet ger dock 

ytterligare stöd för de slutsatser som dragits i kapitel tre. Tillämpningen av unionsrätten 

kräver att varje bestämmelse som kan hindra en nationell domstol från att ge 

unionsrätten dess fulla verkan ska åsidosättas. Det är i sig inget nytt, en liknande 

slutsats följer av principen om unionsrätten företräde.240  

Omständigheterna i Åkerberg Fransson var dock sådana att det var den svenska 

rättsordningens systematik, där dubbla påföljder i skattemål var tillåtna enligt svensk 

praxis, som låg till grund för konflikten. Även om EUD inte uttalar sig direkt i frågan 

följer det ändå indirekt av citatet ovan att det svenska systemet inte ansågs vara förenligt 

med unionsrätten. Resultatet är att unionsrättens karaktär, speciellt de grundläggande 

friheterna, måste ligga i fokus på nationell nivå i ännu större utsträckning än tidigare. 

En nationell inskränkande åtgärd kan alltså inte berättigas av strävandet efter att 

                                                 

234 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (”Stadgan”). 
235 I sammanhanget antas alltså att en grundläggande rättighet i Stadgans bemärkelse har samma innebörd 
som unionens övriga grundläggande rättigheter. En slutsats som stöds av Stadgans ingress, se st. 2–3.  
236 Mål C-617/10 Åkerberg Fransson, p. 15, fråga 5). Min kursivering. 
237 Mål C-617/10 Åkerberg Fransson, p. 42. 
238 Mål C-617/10 Åkerberg Fransson, p. 46. Mina kursiveringar. 
239 Se i stället Bernitz, SN 2013, s. 584–597.  
240 Se kapitel 2.2.2 ovan. 
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upprätthålla systematiken i den nationella rättsordningen. Det är givetvis intressant, 

speciellt ur ett nordiskt perspektiv där systematiken haft en så framträdande roll.241 

Denna grundläggande skillnad mellan unionsrätten och den nordiska rätten är värd att 

understryka. Det gäller speciellt i kapitel 7.4, som ställer bestämmelserna om 

bokföringsskyldighet i svensk, finsk och dansk rätt mot de unionsrättsliga reglerna om 

fri rörlighet för tjänster. 

7.4 Bokföringsskyldighet som en inskränkande åtgärd 

7.4.1 Föreligger det en inskränkning av den fria tjänsterörligheten? 

Förutom de slutsatser som sammanfattades i kapitel 7.1 ovan följer det av kapitel 3.2.1 

att reglerna om bokföringsskyldighet kan ses som en inskränkande åtgärder i formell 

mening. Mer intressant är frågan om bokföringsskyldighetens uppkomst också kan 

anses vara en inskränkning i materiell mening. Utgångspunkten är som alltid att 

nationella inskränkande åtgärder är förbjudna om de inte kan berättigas. 

Resonemanget gällande konflikten mellan de unionsrättsliga reglerna om fri rörlighet 

för tjänster och de nationella reglerna om bokföringsskyldighet bottnar i två argument. 

Det första argumentet är i huvudsak relevant för Finland och Danmark medan det andra 

aktualiseras i förhållande till den svenska lagstiftningen.  

För det första följer det av analysen ovan att det inte går att abstrakt bedöma den 

tidsperiod då ett företag ska ses som en tjänsteutövare. I sammanhanget är målen 

Schnitzer och Kommissionen mot Portugal, som båda rörde byggnadsverksamhet, 

speciellt intressanta.242 I bägge målen poängterar domstolen att ett företag kan anses 

tillhandahålla tjänster även om verksamheten pågår i flera år. Effekten av den finska 

och danska lagstiftningen är dock att det automatiskt uppstår en bokföringsskyldighet 

för byggnadsföretag som är verksamma i mer än 12 månader. Däri ligger argumentet för 

att de finska och danska reglerna inskränker den fria tjänsterörligheten.  

                                                 

241 Det är visserligen inte första gången EUD resonerar kring och underkänner ett ”nationellt system”, se 
mål C-458/08 Kommissionen mot Portugal, p. 108. Jmf. också den diskussion som fördes i kapitel 3.4.2.2 
om utvidgade befogenheter för unionen och EUD. 
242 Mål C-215/01 Schnitzer och mål C-458/08 Kommissionen mot Portugal. Se kapitel 3.3.3 ovan för en 
närmare genomgång av det sistnämnda målet. 
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För det andra är rättssäkerhetsprincipen, se kapitel 2.2.2 ovan, en grundläggande princip 

inom EU-rätten. Den medför att medlemsstaternas nationella regelverk måste vara klara 

och exakta och inte lämna utrymme för skönsmässig bedömning. Den svenska SVBFL 

lämnar dock ett sådant utrymme som skulle kunna användas till utländska 

tjänsteutövares nackdel. En självständig tolkning av kan SVBFL, som ovan framgått, 

leda till att alla företag omfattas av bokföringsskyldigheten oavsett hur länge de 

befunnit sig på svensk mark. Däri ligger argumentet för att också de svenska reglerna 

inskränker den fria tjänsterörligheten. 

De två argumenten knyts alltså samman av att det i alla tre länder verkar uppstå en 

dubblering av bokföringsskyldigheten för SMF-företaget. Analysen nedan utvecklar 

dessa två huvudargument utgående från den fyrstegsmodell som presenterats i kapitel 

3.5.  

7.4.2 Går de nationella reglerna om bokföringsskyldighet att berättiga? 

7.4.2.1 Påverkar åtgärden tillgången till marknaden i verksamhetslandet? 

Steg ett är att bedöma ifall bokföringsskyldighetens uppkomst kan påverka tillgången 

till marknaden i verksamhetslandet. På grund av EUD:s tvetydiga praxis är det en 

mycket svår bedömning. Det ska också sägas att ett övertygande resonemang skulle 

kräva stöd av någon form av empirisk undersökning av SMF-företags inställning till 

bokföringsskyldigheten. En sådan undersökning har dock inte varit möjlig att göra inom 

ramen för det här uppsatsprojektet. Bedömningen får därför göras utgående från de 

ledord som framgår av domstolens praxis. 

En startpunkt är det faktum att en åtgärd som är ”synnerligen slumpmässig och indirekt” 

inte ska ses som inskränkande i unionsrättslig bemärkelse.243 För finsk och dansk del 

uppstår bokföringsskyldigheten då uppsatsens SMF-företag bedrivit verksamhet i mer 

än 12 månader. Därmed rör det sig inte om en slumpmässig åtgärd. 

Bokföringsskyldigheten kan inte heller ses som en indirekt åtgärd eftersom den följer 

direkt av bokföringslagarna i respektive land. I Sverige är läget som framgått inte lika 

självklart.  En självständig analys av SVBFL, som inte tar hänsyn till regleringen i LUF, 

leder dock till slutsatsen att alla företag ska anses vara bokföringsskyldiga. Sett ur det 

                                                 

243 Mål C-190/98 Volker Graf, p. 25. 
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perspektivet är bokföringsskyldighetens uppkomst i Sverige varken slumpmässig eller 

indirekt.  

Vad sedan gäller det faktum att åtgärden ska avskräcka ligger det nära till hands att 

bokföringsskyldigheten åtminstone skulle göra marknadstillträdet mindre attraktivt för 

SMF-företaget. De krav som ställs på bokföringens innehåll har inte behandlats här, 

men ett rimligt antagande är att SMF-företaget inte känner till detaljerna i lagstiftningen 

utanför sitt hemland. Det innebär i sin tur att SMF-företaget antingen måste bekanta sig 

med regelverket i verksamhetslandet för att leva upp till dess krav eller anlita en 

utomstående person för att sköta bokföringen. I bägge fall kommer det att leda till 

merkostnader för företaget.  

Enligt domstolens praxis ska även hinder som påverkar marknadstillträdet i ”mindre 

omfattning” vara förbjudna.244 Min bedömning är att reglerna om bokföringsskyldighet i 

vart fall når upp till den nivån. Slutsatsen blir därmed att de nationella 

bokföringslagarna har en negativ påverkan på marknadstillträdet. 

7.4.2.2 Utgör åtgärden en dubbel börda? 

Steg två är att utreda ifall bokföringsskyldigheten kan anses vara en dubbel börda. Av 

kapitel sex ovan framgår att uppsatsens SMF-företag i egenskap av ett aktiebolag alltid 

är bokföringsskyldigt i sitt etableringsland. Då SMF-företaget dessutom träffas av en 

bokföringsskyldighet i verksamhetslandet kan resultatet ses som en dubblering av 

bokföringsbördan. Uppsatsens SMF-företag behandlas visserligen på samma villkor 

som nationella företag, men problemet är att företagen inte är likvärdiga i den 

jämförelsen. SMF-företaget blir bokföringsskyldigt i två länder medan det nationella 

företaget endast är bokföringsskyldigt i ett land. Det uppstår med andra ord en situation 

där olika fall behandlas lika, något som inte är förenligt med den unionsrättsliga 

likabehandlingsprincipen.245  

Fallen som redogjorts för i kapitel 3.3.3 berör i första hand dubbla bördor i form 

tillståndsförfaranden eller krav på yrkeskvalifikationer. Frågan som uppstår är om 

förbudet mot dubbla bördor också omfattar regler om bokföringsskyldighet. Gemensamt 

                                                 

244 Mål C-212/06 Gouvernement wallon, p. 52. 
245 Mål C-336/12 Manova A/S, p. 30. 
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för de nationella regelverk som inte godtagits av EUD är dock att de tillämpats 

automatiskt utan någon egentlig behovsprövning. Även om syftet med regelverken varit 

att försäkra en tillräcklig nationell kontroll av företagets verksamhet har det inte kunnat 

berättiga upprätthållandet om en motsvarande kontroll redan gjorts i etableringslandet. 

Nämnvärt är att EUD inte har gett någon uttömmande definition av vad som ska anses 

utgöra som en dubbel börda.  

Även bokföringsskyldigheten kan ses som en kontroll av SMF-företagets verksamhet. 

Skyldigheten uppstår dessutom automatiskt då företaget befunnit sig i något av de tre 

länder som varit föremål för granskning i mer än 12 månader. Det anser jag vara i strid 

med domstolens fasta rättspraxis där det framgår att det inte går att bestämma en 

förutbestämd tid för tillämpningen av reglerna om fri rörlighet för tjänster. För svensk 

del kan den otydliga regleringen i SVBFL därutöver kritiseras ur ett rättssäkerhets-

perspektiv eftersom lagen lämnar ett utrymme för skönsmässig bedömning. Baserat på 

de argumenten blir slutsatsen att bokföringsskyldighetens uppkomst även kan ses som 

en sådan dubbel börda som avses i EUD:s praxis. 

7.4.2.3 Har åtgärden ett motiverat mål motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset? 

Steg tre är består av att ta ställning till om bokföringsskyldigheten kan motiveras av 

tvingande hänsyn till allmänintresset. Bokföringens mål eller funktion har i den här 

uppsatsen, se kapitel fyra, definierats som en informationskälla för nationella 

skattemyndigheter. Den bakomliggande orsaken är att skattemyndigheterna har ett 

behov av tillräcklig information för att fastställa företagets skattebas.  

Utöver denna informationsfunktion har bokföringsskyldigheten även andra mål och 

funktioner. Av uppsatsens fjärde kapitel framgår att bokföringen syftar till att skydda 

andra intressenter såsom företagets delägare, anställda och övriga borgenärer. Dessa 

kommer inte att beaktas i någon större utsträckning i den här analysen. För ett utländskt 

företag finns dessa intressenter i företagets etableringsland. Därför bör det ändå nämnas 

att intressenterna redan har ett skydd genom att SMF-företaget fullgör sin 

bokföringsplikt i etableringslandet.246  

                                                 

246 Se Bjuvberg, SvSkt 2013, s. 566, för ett liknande resonemang. 
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Enligt domstolens praxis kan en nationell åtgärd vars syfte är att upprätthålla ett 

konsekvent skattesystem vara motiverad av tvingande syn till allmänintresset.247 

Bokföringsskyldigheten för utländska företag kan ses som en sådan åtgärd. I ljuset av 

den utveckling som skett genom målet Åkerberg Fransson går det dock att ifrågasätta 

om synsättet i Bachmann, som avgjordes för över 20 år sedan, fortfarande går att 

upprätthålla. En möjlig tolkning av Åkerberg Fransson är, som framgått ovan i kapitel 

7.3, att upprätthållandet av en viss systematik i rättsordningen inte kan berättiga en 

nationell åtgärd som står i strid med unionsrätten.  

Det är oklart hur långt det går att dra en sådan tolkning. Det kan vara att det var de 

speciella omständigheterna i Åkerberg Fransson, det svenska skattesystemets 

oförenlighet med dubbelbestraffningsförbudet, som ledde till EUD:s slutsats. Den 

slutgiltiga bedömningen av frågan beror som så ofta på proportionalitetsbedömningen. I 

ett fall där det på ett tydligt sätt framgår att rättsordningens systematik inskränker på en 

grundläggande unionsrättslig frihet ska avvägningen, som en konsekvens av EU-rättens 

företräde, avgöras till unionsrättens fördel.  

Huruvida systematiken i de länder som granskats i den här framställningen når den grad 

av tydlighet är svårt att bedöma. En förmildrande omständighet är att de nationella 

bestämmelserna om uppkomsten av ett fast driftställe bygger på de internationella avtal 

som beskrivits i kapitel 5.2.1 ovan. Ett argument för att det finns tillräckligt tvingande 

hänsyn av allmänintresse skulle därmed kunna vara att den nationella regleringen 

uppstått som en följd av internationella förpliktelser. Min bedömning är ändå 

bokföringsskyldighetens uppkomst, som till så stor del bygger på systematiken i 

rättsordningen, inte går att berättiga. Slutsatsen är att det anses saknas tvingande skäl av 

hänsyn till allmänintresset. 

7.4.2.4 Är åtgärden proportionerlig i förhållande till unionsrättens mål? 

De tre stegen ovan talar för att bokföringsskyldigheten ska ses som en inskränkning av 

den fria tjänsterörligheten. I det sista steget återstår att se om inskränkningen är 

proportionerlig i förhållande till unionens grundläggande mål. En utgångspunkt är att en 

                                                 

247 Mål C-204/90 Bachmann, p. 35. 
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nationell åtgärd inte är förenlig med unionens mål ifall målet med åtgärden går att nå 

”genom att använda mindre ingripande bestämmelser”.248  

Bokföringsskyldigheten mål och funktion är att tillhandahålla skattemyndigheterna med 

information om SMF-företagets verksamhet. Det förutsätter i första hand att SMF-

företaget har en skyldighet att betala skatt. Kapitel fyra och fem ovan visar att det i sin 

tur sker då företaget bedrivit verksamhet i 12 månader och fått ett fast driftställe. Häri 

ligger också det starkaste argumentet mot att bokföringsskyldigheten ska ses som en 

inskränkning. Medlemsstaterna har trots allt rätt att beskatta de subjekt som befinner sig 

inom deras territorium.  

Det är dock möjligt att argumentera för att det finns mindre ingripande åtgärder. Men 

hänsyn till att SMF-företagets verksamhet i verksamhetslandet är begränsad skulle det 

kunna räcka med en mindre omfattande redogörelse för dess ekonomi för att fastställa 

skattebasen.249 Alternativt kunde verksamhetslandets myndigheter be om informationen 

från SMF-företagets hemland. Domstolens slutsats i målet Safir, att skattebortfall inte 

kan berättiga en inskränkning, är ännu ett argument för att bokföringsskyldigheten ska 

ses som en oproportionerlig åtgärd.250 Konsekvensen blir att bokföringsskyldigheten 

inte kan ses som en proportionerlig nationell åtgärd. 

7.4.3 Slutsatser 

Efter en genomgång av fyrstegsmodellen blir slutsatsen och svaret på uppsatsens 

huvudfråga gällande bokföringsskyldighetens inskränkande karaktär följande. Jag har 

visat att det går att besvara alla de fyra stegen ovan med ett jakande svar, vilket talar för 

att det rör sig om en nationell inskränkning som inte går att berättiga, men jag har även 

presenterat argument som skulle resultera i motsatt slutsats. Eftersom frågan inte 

behandlats tidigare går det därför inte att ge ett säkert svar. Slutsatsen blir då, som så 

ofta i juridiken, att det är kanske en inskränkning. En sådan slutsats må vara 

                                                 

248 Mål C-490/04 Kommissionen mot Tyskland, p. 67. 
249 Det ska sägas att en uppgiftsskyldighet för utländska företag visserligen följer av den svenska 
skatteförfarandelagen (2011:1244) 39 kap. 3§. Den här framställningen fokuserar dock på 
bokföringsskyldighetens uppkomst. Se Bjuvberg, SvSkt 2013, s. 577 f., för en genomgång av reglerna i 
skatteförfarandelagen. 
250 Mål C-118/96 Safir, p. 33–34.  
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otillfredsställande, men hindrar lyckligtvis inte en avslutande diskussion om vad 

slutsatsen bör vara i följande kapitel. 

7.5 Vad bör slutsatsen vara? 

Slutsatserna i kapitel sju är i viss mån spekulationer kring hur EUD skulle resonera om 

frågan om bokföringsskyldighet skulle uppstå. Det rör sig ändå inte om bottenlösa 

gissningar, utan argumenten har stöd i både artikel 56 FEUF och EUD:s praxis. 

Tusenkronorsfrågan kvarstår dock, hur bör de nationella bokföringslagarna tolkas? 

Resonemanget tar sin början i den utveckling av tjänstesektorn som beskrivits i 

uppsatsens inledande kapitel. Tjänstemarknaden driver för tillfället den europeiska 

ekonomin. I ljuset av den utvecklingen har också EUD skapat ett allt mer omfattande 

skydd för gränsöverskridande tjänstehandel. Även om domstolens praxis på området är 

spretig utgörs den röda tråden ändå av en motvillighet att tillåta nationella 

inskränkningar. Den senaste utvecklingen, där även rättsordningens systematik 

ifrågasätts av EUD, talar för att nationella regler som de jag behandlat i ännu större 

utsträckning än tidigare kan komma att åsidosättas med hänsyn till skyddet för den inre 

marknaden. 

Principen om så kallad fördragskonform tolkning, som innebär att nationella lagar ska 

tolkas mot bakgrund av EU-rätten, pekar i samma riktning.251 I kapitel sex ovan drog jag 

slutsatsen att det går att tolka de nationella bokföringslagarna på olika sätt. Om en 

nationell domstol ställs inför ett val att tillämpa eller inte tillämpa reglerna om 

bokföringsskyldighet innebär principen om fördragskonform tolkning att slutsatsen ska 

vara det sistnämnda alternativet. Motiveringen är att en sådan slutsats bäst 

överensstämmer med unionens mål och de unionsrättsliga bestämmelserna om fri 

rörlighet för tjänster.  

Presidenten för Högsta domstolen i Finland, Pauliine Koskelo, har framfört några 

intressanta synpunkter som ligger i linje med mitt resonemang ovan: 

Det är inte bara rättskällorna som förändrats, nu måste även de nationella 
domarna kontrollera att normerna som tillämpas är förenliga med 

                                                 

251 Bernitz & Kjellgren (2010), s. 76. 
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unionsrätten […] Europeiseringen har inneburit en ökad styrning av 
rättsordningen genom synnerligen allmänt formulerade rättsliga principer, 
vilka konkretiseras genom rättspraxis på europeisk nivå […] Vi ser en 
minimalism på många områden från lagstiftarens sida. Helst gör man inget, i 
tvingande fall endast det absolut nödvändiga.252  

Bokföringslagstiftningen i Sverige, Finland och Norge är ett bra exempel på den 

minimalism som Koskelo lyfter upp. Det vore därför önskvärt att lagstiftarna i 

respektive land uppmärksammar problemet och för en gångs skull gör mer än det 

absolut nödvändiga för att försäkra lagarnas förenlighet med unionsrätten.  

Mot bakgrund av de argument som jag nu framfört är min slutsats att någon 

bokföringsskyldighet inte bör föreligga för ett sådant SMF-företag som varit föremål 

för analysen i den här uppsatsen. Uppstår det en tolkningsfråga gällande 

bokföringsskyldighetens uppkomst i en nationell domstol bör de nationella reglerna 

således åsidosättas till SMF-företagets förmån.  

8 Avslutning 

8.1 Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag redogjort för de unionsrättsliga principer och regler som styr 

det fria tillhandahållandet av tjänster. Jag har också gjort en komparativ analys av 

lagstiftningen i Sverige, Finland och Danmark för att utreda när bokföringsskyldigheten 

uppkommer för ett SMF-företag i byggnadsbranschen. Tidsaspekten var således av 

speciellt intresse. De nationella regelverken har jag sedan granskat ur ett unionsrättsligt 

perspektiv för att avgöra ifall bokföringsskyldighet kan anses vara en inskränkning av 

den fria rörligheten för tjänster. 

Utgångspunkten för den EU-rättsliga delen av uppsatsen var artikel 56 FEUF. I kapitel 

två beskrev jag förutsättningarna för artikelns tillämpningsområde och konstaterade att 

den går att tillämpa på det SMF-företag som varit föremål för analysen. En viktig 

slutsats i den delen var att inte går att bestämma en abstrakt tidsgräns för tillämpningen 

av reglerna om fri rörlighet för tjänster. Kapitel tre fokuserade i sin tur på godtagbara 

                                                 

252 Inlägg av Koskelo under Föreningen för lagstiftningslärdas sammankomst i Stockholm i maj 2013. 
Inlägget refereras av Johansson, Advokaten nr 5 2013, s. 14  
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inskränkningar av den fria tjänsterörligheten. Efter att först ha slagit fast att nationella 

lagar omfattas av begreppet åtgärd i formell mening gick jag igenom så kallade övriga 

inskränkande åtgärder. Den typen av åtgärder inbegriper förbudet mot dubbla bördor, 

som var av speciellt intresse för frågan om bokföringsskyldighet. 

I det fjärde kapitlet tog jag tillfället i akt att precisera frågeställningen före jag gick 

vidare till en granskning av de nationella regelverken. Kapitlet tydliggjorde att 

bokföringsskyldigheten motiveras av skattemässiga intressen. För att det ska uppstå en 

skatteplikt krävs dock att det uppstår ett fast driftställe för uppsatsens SMF-företag. I 

kapitel fem drog jag, baserat på både internationella avtal och de tre ländernas 

nationella lagstiftning, slutsatsen att det sker då företaget bedrivit verksamhet i 12 

månader.  

Den slutsatsen låg till grund för kapitel sex där jag redogjorde för uppkomsten av 

bokföringsskyldighet i Sverige, Finland och Danmark. Den svenska regleringen var 

otydligast och jag poängterade att det möjligtvis finns en normkonflikt mellan SVBFL 

och LUF. Resultatet gällande svensk rätt var att alla företag anses vara 

bokföringsskyldiga. Det visade sig vara en skillnad jämfört med bokföringslagarna i 

Finland och Danmark som uppställer ett krav på att företag ska bedriva 

näringsverksamhet för att bli bokföringsskyldiga. I stora drag var lagarna dock lika 

varandra, vilket tyder på att den nordiska rättslikheten fortsättningsvis är vid liv. 

Kapitel sju inledde jag med att bestämma unionsrättens tillämplighet på frågan om 

bokföringsskyldighet och diskutera förhållandet mellan nordisk rätt och unionsrätt i 

ljuset av den senaste utvecklingen i EUD:s praxis. Jag konstaterade bland annat att den 

för oss nordbor kära rättssystematiken nu håller på att utmanas av den mer principstyrda 

EU-rätten. 

Till sist ställde jag de nationella regelverken mot unionsrätten. Slutsatsen och svaret på 

den huvudfråga som ställdes inledningsvis var att bokföringsskyldigheten bör ses som 

en nationell inskränkande åtgärd av den fria tjänsterörligheten. Slutsatsen stödde jag på 

två huvudargument. För svensk del utgjorde osäkerheten vid tillämpningen av reglerna 

om bokföringsskyldighetens uppkomst att regelverket kunde kritiseras från ett 

unionsrättsligt perspektiv. Läget var det motsatta för Finlands och Danmarks del. Det 



66 
 

 

var säkerheten, att bokföringsplikten uppstår efter bestämd tid av 12 månader, som 

gjorde att regelverken vid en möjlig konflikt borde åsidosättas till företagets fördel.  

8.2 Avslutande ord 

Förhållandet mellan bokföringsskyldigheten och unionsrätten är inte självklart. I den här 

uppsatsen har jag visat att det ändå går att föra ett sådant resonemang. Det visar, om inte 

annat, att unionsrätten kan få konsekvenser på rättsområden som tycks ligga långt från 

dess tillämpningsområde.  

För att återanknyta till det inledande citatet av Forsskål så är den fria tjänsterörligheten 

en stor förmån för alla unionsmedborgare och en central förutsättning för fortsatt 

tillväxt i EU. Medlemsstaterna måste visserligen få behålla vissa möjligheter och 

friheter att inskränka den om det finns ett välmotiverat och skyddsvärt mål, men 

”friheten bör mista sin skadeliga del”.253 I det arbetet kommer EU i allmänhet och EUD 

i synnerhet att ha en viktig roll i fastställandet av den yttersta gränsen för 

tillämpningsområdet av reglerna om den fria tjänsterörligheten. 

Till sist ska nämnas att ambitionen inledningsvis var att uppsatsen inte skulle bli så 

tråkig som juridiska texter brukar vara. Regelverken har tidvis varit komplexa, men jag 

har gjort mitt bästa. Om jag lyckades uppnå det målet får läsaren själv bedöma. 

 

                                                 

253 Forsskål (1759), s. 13.  
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