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1. Inledning 

1.1 Ämnet 

Samarbetet inom Europeiska Unionen har inneburit ett alltmer integrerat Europa. 

Skapandet av den inre marknaden, en marknad utan handelshinder och med fri rörlighet 

för varor, personer, tjänster och kapital, innebär att privatpersoner och företag i stort ska 

vara oförhindrade att röra sig över landsgränserna. Ett bolag etablerat i en medlemsstat 

kan exempelvis ha intresse av att vilja flytta till en annan medlemsstat. Av princip kan 

tyckas att EU-rätten, med hänvisning till etableringsfriheten, ska möjliggöra en sådan 

allokering utan att bolaget ifråga tvingas utstå någon negativ särbehandling. 

Medlemsstaterna har dock ett intresse av att belägga en transaktion, genom vilken ett 

bolag upphör med sin verksamhet inom det nationella territoriet, med en så kallad 

utflyttningsskatt.1 Skatten innebär oftast att medlemsstaten önskar beskatta skillnaden 

av bokfört värde och marknadsvärde av det flyttande bolagets alla tillgångar.2 Så är 

fallet även med svensk lagstiftning, se 22 kap. 5, 7 §§ IL. 

Nationella skatteåtgärder kan dock utgöra otillåtna särbehandlingar i strid med EU-

fördragens bestämmelser om fri rörlighet.3 I enlighet med EU-rättens företräde över 

nationell rätt ska sådana åtgärder åsidosättas.4 En skatt som belastar ett bolag på grund 

av att bolaget önskar flytta till en annan medlemsstat kan vid första anblick tyckas vara 

oförenlig med EU-rätten. En sådan åtgärd försvårar, eller rentav omöjliggör, för ett 

bolag att nyttja sin EU-stadgade rätt till fri rörlighet. Sedan avgörandet National Grid 

Indus står det dock klart att medlemstaterna har ett berättigat anspråk att belägga denna 

typ av transaktion med skatt.5  Saken kan förstås som att medlemsstaterna principiellt är 

berättigade till att beskatta ekonomiska värden som upparbetats inom medlemsstaten 

under den tidsperiod som ett bolag var etablerat där.6 Efter National Grid Indus har 

                                                 
1 KOM(2006) 825; Hurk, Final Settlement Taxes for Companies: Transfer of Seats, Interest Charges, 
Guarantees and Step-Ups in Value, BFIT 2013 s. 257; Nelson, Utflyttning av aktiebolag: en analys i 
ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten (cit. Nelson 2010) s. 543. 
2 KOM(2006) 825; Világi, Exit Taxes on Various Types of Corporate Reorganizations in Light of Eu 
Law, ET 2012 s. 346 f. 
3 Mål 270/83 Avoir Fiscal. 
4 Principen om EU-rättens företräde framför nationell rätt slogs fast i mål 6/64 Costa v. Enel. 
5 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 48. 
6 Ibid. p. 46-48. 
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frågor rörande utflyttningsbeskattning av bolag varit föremål för EUD:s översyn vid 

upprepade tillfällen. Kommissonen mot Danmark, från den 18 juli 2013, är senast i 

raden.7 Den samlade rättspraxisen lämnar dock frågor öppna för diskussion och ger 

enligt författaren upphov till osäkerhet för nationella lagstiftare om hur de ska utforma 

sin lagstiftning på ett lämpligt, men samtidigt EU-förenligt, sätt. I sammanhanget 

uppkommer särskilt frågan vid vilken tidpunkt medlemsstaterna har möjlighet att 

beskatta ett bolag som väljer att lämna medlemsstatens jurisdiktion; m.a.o. vid vilken 

tidpunkt ska en skatt vara föremål för betalning.  Här har Sverige till viss del valt en 

atypisk ordning när det gäller vissa typer av tillgångar.8 Avseende immateriella 

tillgångar föreskriver svensk rätt att betalning av utflyttningsskatt ska ske successivt 

över tio år från tidpunkten då ett aktiebolag valde att flytta till en annan medlemsstat, se 

22 kap. 5 § p. 4 IL och 63 kap. 14, 21 §§ SFL. Reglerna har sin grund i en 

lagstiftningsförändring från 2010 och föranledes av ett avgörande i HFD.9 Samtidigt 

med lagstiftningsförändringen, och med beaktande av dåvarande praxis från EUD, 

inledde Kommissionen även ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige.10 Då Sverige 

rättade sig efter Kommissionens krav avslutades emellertid förfarandet.11 Med hänsyn 

till den EU-rättsliga praxis som numera finns att tillgå finns enligt författarens mening 

återigen anledning att granska, belysa och problematisera den svenska lagstiftningen i 

ljuset av EU-rätten. 

                                                 
7 Mål C-261/11 Kommission mot Danmark. På senare tid har även Portugal (C-38/10), Spanien (C-64/11) 
och Nederländerna (C-301/11) varit föremål för fördragsbrottsförfaranden. Fördragsbrottsförfaranden har 
därutöver inletts mot Storbritannien (IP/12/285, IP/12/1147), Irland (IP/11/78) och Italien 
(fördragsbrottsförfarande nr. 2010/4141). Även ett fördragsbrottsförfarande mot Tyskland (IP/12/1019) 
väcker frågor rörande tillåtligheten av regler om utflyttningsbeskattning. Samma tyska lagstiftning är 
också föremål för en förfrågan om förhandsavgörande i mål C-164/12, DMC. EUD har inte ännu 
meddelat sitt avgörande. För information om fallet se Brokelind, Pending cases at the Court of Justice of 
the European Union in the field of direct taxes in 2012, SvSkt 2013 s. 127 f. Rörande vissa medlemsstater 
har Kommission avslutat förfarandet efter att den berörda medlemsstaten ändrat sin lagstiftning; Belgien 
(IP/10/299), Luxemburg (se Hoor, Proposed Changes to Luxembourg’s Exit Tax Rules, TNI 2013 s. 723 
f.), Nederländerna (IP/10/299), Frankrike (se Santiago, Recent ECJ Judgement Regarding Portuguese 
Exit Tax Provisions, ITPJ 2013 s. 32). 
8 Ordningen kan beskrivas som atypisk då den i viss mån är innovativ i det avseende att någon liknande 
reglering inte förekommit inom EU tills nyligen. 
9 Dåvarande Regeringsrätten. I denna framställning benämnd Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). 
Avgörandet i RÅ 2008 ref. 30 medförde en lagstiftningsförändring i form av prop. 2009/10:39. 
10 IP/08/1362 och Kommissionen mot Sverige, motiverat yttrande SG-Greffe(2008)D/205673. 
11 Se Kommissionen mot Sverige, svar på motiverat yttrande. Även IP/10/299. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är primärt att utreda om svensk lagstiftning rörande 

utflyttningsbeskattning av aktiebolag är förenlig med EU-rätten. Det primära syftet 

berör endast situationen att ett svenskt aktiebolag (AB) flyttar sin skatterättsliga hemvist 

till en annan medlemsstat. Frågan om medlemsstaternas möjlighet att beskatta ett bolags 

tillgångar i samband med att bolaget flyttar till en annan jurisdiktion har varit föremål 

omfattande debatt i den juridiska doktrinen, ofta med blandade slutsatser.12 Frågan är 

principiellt viktig för både lagstiftaren och de bolag som ämnar företa en flytt mellan 

två medlemsstater. Medlemsstaterna är självklart angelägna om att skydda sina 

skattebaser från erodering, och bolagen av att kunna genomföra skatteeffektiva 

gränsöverskridande transaktioner. Syftet med uppsatsen är emellertid begränsat då den 

endast kommer avhandla den svenska modellen med gradvis betalning av skatt för 

immateriella tillgångar i samband med att ett aktiebolag lämnar svensk 

skattejurisdiktion. 

Frågor rörande utflyttningsbeskattning tenderar att bli komplicerade.  En anledning 

är att frågorna sällan endast rör utflyttningsbeskattningens vara eller icke-vara. Till syfte 

att inte överkomplicera ett redan komplicerat ämnesområde kan uppsatsens primärsyfte 

med fördel brytas ned i ett sekundärt syfte, bestående av tre mer lätthanterliga 

frågeställningar: 

(1) Kan ett utflyttande aktiebolag åberopa EU-rätten till syfte att uppnå en mer 

förmånlig behandling i skattehänseende; m.a.o. är EU-rätten tillämplig i en 

situation där ett aktiebolag flyttar sin hemvist till en annan medlemsstat? 

(2) Innebär svenska regler om successiv betalning av utflyttningsskatt för 

immateriella tillgångar i samband med utflyttning av ett aktiebolags verkliga 

ledning en otillåten särbehandling, m.a.o. en inskränkning av 

etableringsfriheten? 

                                                 
12 Se bl.a. Nelson, Beskattning vid aktiebolags hemvistbyte, SvSkt 2006 s. 607-630; Cejie, Utflyttning av 
bolag, SvSkt 2013 s. 161-188; Brocke, Exit Taxes: The Commission versus Denmark Case Analysed 
against the Background of the Fundamental Conflict in the EU: Territorial Taxes and an Internal Market 
without Barriers, ECTR 2013 s. 299-304; Gyllenstierna, Några reflektioner kring den senaste 
utvecklingen inom utflyttningsbeskattning, SvSkt 2013 s. 248-258; Franck, Kommentar till proposition 
om betalningsanstånd i samband med uttagsbeskattning m.m, SvSkt 2010 s. 31-38; Nelson 2010. Även 
Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 162 not 4 m. hänv. I övrigt hänvisas till källförteckningen. 
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(3) Kan den svenska modellen om successiv betalning av utflyttningsskatt 

rättfärdigas och uppfyller regelverket kraven på EU-rättslig proportionalitet? 

1.3 Avgränsning 

Bevekelsegrunden för avsmalningen av uppsatsens syfte vinner stöd i det nuvarande 

rättsläget. Dels synes rättsläget huruvida medlemsstaterna överhuvudtaget har rätt att ta 

ut en utflyttningsskatt vara något så när etablerad, dels har frågan om successiv 

beskattning vitaliserats i samband med den senaste domen på området, Kommissionen 

mot Danmark.13 Utan att gå händelserna i förväg kan rättsläget beskrivas som att det är 

fastställt att medlemsstaterna principiellt är berättigade att lyfta utflyttningsskatt. 

Däremot är det oklart vid vilken tidpunkt en sådan skatt får lyftas, samt under vilka 

förutsättningar och omständigheter en sådan skatt kan verkställas.14 Det är således 

formen för verkställandet av en utflyttningsskatt som bör vara föremål för en mer 

djuplodande diskussion. I detta sammanhang kan också nämnas att flertalet 

medlemsstater för närvarande är på väg att införa lagstiftning liknande den svenska 

modellen.15 Ett antal medlemsstater har redan infört sådan lagstiftning.16 Därmed följer 

också att den preciserade frågan är internationellt gångbar. 

Eftersom denna uppsats har som uttryckligt syfte att analysera den svenska 

ordningen, med successiv betalning av utflyttningsskatt för immateriella tillgångar i 

samband med utflyttning av ett aktiebolag, kommer närliggande frågor endast behandlas 

i den mån de svarar till att bringa klarhet i denna fråga. Bland dessa närliggande frågor 

                                                 
13 Mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark. 
14 Jfr mål C-371/10 National Grid Indus p. 48, 64, 74 med mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark p. 
37. 
15 Italien, Danmark, Nederländerna och Portugal är på god väg att införa ny lagstiftning som i sak 
motsvarar den svenska modellen med successiv betalning av utflyttningsskatt. Medlemsstaterna befinner 
sig på olika stadium lagstiftningsprocessen. Se IBFD Tax Research Plattform (www.online.ibfd.org, 
hämtat den 29 december 2013) under Country Surveys och Country Analyses för respektive land. 
Gemensamt innebär förändringarna att en skattskyldig som företar en flytt kan välja mellan omedelbar 
beskattning, beskattning vid avyttringstillfället av ett bolags underliggande tillgångar eller olika former av 
successiv beskattning. Den svenska modellen avseende immateriella rättigheter medger inte samma 
valmöjligheter och kan därför i viss mån anses mer restriktiv, se mer under stycke 3.3. 
16 Tyskland och Frankrike har sedan tidigare lagstiftning som i stort fyller samma funktion som den 
svenska modellen med gradvis beskattning. Se IBFD Tax Research Plattform (www.online.ibfd.org, 
hämtat den 29 december 2013) under Country Surveys och Country Analyses för respektive land. Se även 
Arendonk, National Grid Indus and Its Aftermath, ECTR 2013 s. 170 f. Den tyska lagstiftningen är 
föremål för en fördragsbrottstalan, se IP/12/1019. Samma lagstiftning är också föremål för en förfrågan 
om förhandsavgörande i mål C-164/12 DMC. EUD har inte ännu meddelat sitt avgörande. För mer 
information om målet se Brokelind, Pending cases at the Court of Justice of the European Union in the 
field of direct taxes in 2012, SvSkt 2013 s. 127 f. 
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kan nämnas; (1) medlemsstaternas möjlighet att kräva säkerhet/garantier för betalning 

av skatt i samband med utflyttning, (2) medlemsstaternas möjlighet att ta ut ränta på 

skatteanspråk som uppstår i samband med utflyttning, (3) risken för juridisk 

dubbelbeskattning i samband med att ett bolag flyttar mellan två stater, och, (4) 

medlemsstaternas möjlighet att koppla uppskov av utflyttningsskatt till uppfyllandet av 

vissa administrativ åligganden för det utflyttande bolaget. De två första frågorna är, så 

vitt angår svensk rätt, av mindre betydelse. De rättsliga möjligheterna att ta ut ränta eller 

kräva säkerhet för anspråk grundade på att ett aktiebolag lämnar svensk 

skattejurisdiktion är något så när begränsade.17 Den tredje frågan är av större betydelse i 

sammanhanget. Risken för juridisk dubbelbeskattning i samband med utflyttning kan i 

många fall vara betydande.  Frågor rörande skatteavtal och risken för juridisk 

dubbelbeskattning kommer emellertid i stort att lämnas utanför den fortsatta 

framställning i syfte att uppsatsen ska nå önskat fokus på förhållanden som rör EU-

rätten. Avgränsningen har övrigt sin grund i att uppsatsen annars riskerar att bli spretig, 

alternativt att djupet blir lidande om dessa frågor inkluderades. Av samma skäl kommer 

inte heller frågeställningar hänförliga till den eventuella förekomsten av ett fast 

driftställe i Sverige behandlas. Här följer också att en analys av Fusionsdirektivet, och 

dess implementering i nationell rätt, hamnar utanför den fortsatta framställningen.18 

Fokus för uppsatsen rör beskattning av immateriella tillgångar. Den fortsatta 

framställningen är emellertid av intresse även för andra typer av tillgångar, särskilt 

inventarier. Uppsatsen är därutöver begränsad till att enbart behandla 

etableringsfriheten. Ett liknande resonemang är dock applicerbart då prövningen av fri 

rörlighet för kapital i en EU-intern kontext i stort behandlas liktydigt med prövningen 

                                                 
17  Se 63 kap. och 65 kap SFL. Svensk lagstiftning lämnar visst utrymme för att räntebelägga ett 
skatteanspråk i samband med utflyttning av ett aktiebolag. Möjligheten är emellertid begränsad till att 
endast avse situationen att Skatteverket gör en omprövning av ett beslut. En omprövning kan i huvudsak 
uppstå om den skattskyldige lämnat felaktiga uppgifter, se 65 kap. 7 § st. 2 och 66 kap. SFL. Även 
möjligheten att kräva säkerhet är begränsad, och avser endast situationen att förhållandena väsentligt 
ändrats sedan anstånd beviljades, se 63 kap. 22 § SFL. 
18 Dir. 2009/133/EG. En grundsten i fusionsdirektivet är att staten för det överlåtande bolaget inte ska 
förlora rätten att beskatta en verksamhet. Därför kräver direktivet att tillgångar och skulder som överlåts 
vid en gränsöverskridande ombildning knyts till ett fast driftställe för det övertagande bolaget i den stat 
där det överlåtande bolaget är hemmahörande. För det fall en transaktion medför att tillgångar inte blir 
knutna till ett fast driftställe i ursprungsstaten är direktivet inte tillämpligt och medlemsstaten får därmed 
också lyfta utflyttningsskatt inom ramen för vad som är tillåtet enligt de grundläggande friheterna för fri 
rörlighet, se prop. 1994/95:91 s. 40. I den omfattning tillgångar inte knyts till ett fast driftställe förhindrar 
inte fusionsdirektivet förekomsten av utflyttningsskatter, se Broek, Cross-Border Mergers within the EU 
s. 355 f. Samma förfarande är tillämpligt även för så kallade Europabolag, se Ståhl, EU-skatterätt (cit. 
Ståhl 2011) s. 115 f. 
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av etableringsfriheten.19 Till detta kan tilläggas att uppsatsen endast behandlar 

utflyttningssituationer avseende aktiebolag. Utflyttningsbeskattning rörande individer 

kommer inte beröras. 

Sammantaget syftar framställningen inte till att utförligt redogöra för alla aspekter 

av gällande rätt. I viss mån är dock en mer utförlig bakgrundsbeskrivning nödvändig för 

att förstå den rättsliga kontexten. Likaså krävs en mer ingående redogörelse för hur en 

utflyttning praktiskt går till, liksom en beskrivning av problematiken som omgärdar 

utflyttningsskatter. Det förutsätts dock att läsaren har viss grundläggande kunskap om 

svensk skatterätt, internationell skatterätt och EU-skatterätt – och är införstådd med hur 

dessa samspelar. 

1.4 Metod 

I uppsatsen kommer en rättsdogmatisk metod att användas. Metoden syftar till att 

fastställa gällande rätt (de lege lata), men även vilka rättsregler som bör tillskapas av 

lagstiftaren (de lege ferenda).20 Således innehåller denna uppsats inslag av både hur 

gällande rätt ska förstås och hur en framtida ordning bör se ut. I detta ingår därmed att 

analysera lämpligheten av nuvarande rättsläge. De befintliga rättskällorna är centrala för 

den fortsatta framställningen. För svensk del innebär det att svensk skattelagstiftning, 

tillhörande förarbeten, och därefter praxis är av central betydelse. Även argument 

baserade på juridisk doktrin spelar in på den övergripande analysen. 

 Uppsatsen är samtidigt företrädesvis av internationell prägel. Stort utrymme lämnas 

till att analysera EU-rätten på området för utflyttningsbeskattning. Området för direkt 

beskattning är i huvudsak inte harmoniserat inom EU. Istället är rättsutvecklingen 

domstolsdriven.21 Genom så kallad negativ integration är det EUD, utifrån fördragets 

allmänna bestämmelser, som sätter gränserna för medlemsstaternas 

handlingsutrymme.22 Utgångspunkt för en EU-rättslig analys måste självklart tas i 

primärrätten. Primärrätten kan emellertid endast bidra med att formulera startpunkten 

för en EU-rättslig analys. EU-fördragens artiklar ger nämligen sällan vägledning för att 

                                                 
19 Terra, B J.M, Wattel, P, European Tax Law (cit. Terra & Wattel 2012) s. 70. 
20 Lehrberg, Praktisk Juridisk Metod (cit. Lehrberg) s. 167. 
21 Korling, Juridisk Metodlära (cit. Korling) s. 119. 
22 A.a. s. 120. 
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uppnå en djupare förståelse rörande en preciserad rättsfråga.23 Den som ägnar utreda 

förhållandet mellan inhemska skatteregler och EU-rätten är således hänvisad till att 

analysera avgöranden från EUD.24 En fastslagen tolkning från EUD kan i praktiken 

betraktas som bindande för att tolka samma situation på samma sätt i ett senare fall; e 

contrario, om situationen är annorlunda kan stöd hämtas för att tolka ett givet fall på ett 

annorlunda sätt.25 I den mån relevant praxis från EUD saknas ingår det i den EU-

rättsliga analysen att kunna dra slutsatser, och grunda argument baserat på det som 

framförts i den EU-rättsliga skattedoktrinen. I detta ingår även att beakta material från 

Kommissionen och andra EU-organ. 

 Material fram till och med den 20 januari 2014 har beaktats i framställningen. 

1.5 Disposition 

Avsnitt 2 formulerar startpunkten för den fortsatta framställningen och syftar till att ge 

läsaren en allmän introduktion om bolagsmigration och utflyttningsskatter. Avsnittet 

introducerar och förklarar samspelet mellan regler i skatteavtalsrätten och nationell 

skatterätt när ett aktiebolag flyttar. Syftet är att åskådliggöra hur ett aktiebolag rent 

praktiskt kan genomföra en flytt mellan två medlemsstater. Avsnittet kommer därefter 

att presentera och förklara hur utflyttningsskatter fungerar. Därigenom kommer 

avsnittet belysa konflikten mellan medlemsstaternas intresse av att utflyttningsbeskatta 

bolag och EU:s inre marknad. Här tillkommer också vissa betydelsefulla EU-rättsliga 

koncept av betydelse för den fortsatta framställningen. Avsnitt 3 kommer att presentera 

svensk lagstiftning på området för utflyttningsbeskattning, dess konsekvenser och 

historiska bakgrund. Däri ingår att redogöra för lagstiftningsarbetet och processen som 

ledde fram till den nuvarande svenska ordningen. Avsnitt 4 syftar till att presentera 

gällande EU-rätt, och analysera svenska regler om utflyttningsbeskattning i ljuset av 

denna. Avsnitt 5 diskuterar vilka slutsatser som kan dras av den föregående analysen, 

vari det ingår några avslutande reflektioner. 

                                                 
23  Gajjar, Your dominion or mine? A Critical Evaluation of the case law on freedom of establishment for 
companies and the restrictions, ICCLR 2013 s. 50 f. 
24 A.a. s. 50 f. 
25 Lehrberg s. 165. 
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1.6 Terminologi 

I den fortsatta framställningen kommer begreppen ursprungsstat och destinationsstat 

användas återkommande. Med ursprungsstat avses den stat enligt vars lag ett aktiebolag 

har bildats. Med destinationsstat avses den stat till vilken ett aktiebolag har flyttat sin 

skatterättsliga hemvist.26 

Termen utflyttningsskatt är av stor betydelse för denna uppsats övergripande 

ämnesinriktning. En vanligt förekommande synonym inom doktrin och praxis är även 

exit-skatt.27 I den internationella kontexten förekommer inte sällan begreppen 

”emigration tax” och ”exit tax”.28  Inom ramen för denna framställning kommer termen 

utflyttningsskatt att användas genomgående med hänsyn till att ett svenskt begrepp 

upplevs lämpligare för en uppsats författad på svenska. Termen är inte på något sätt 

definierad i svensk rätt. Vad som ska förstås är mångt och mycket betingat av den 

skatterättsliga kontext som en utflyttningsskatt uppträder i. Generellt avses en skatt som 

uppstår på grund av att ett bolag eller en invidvid emigrerar till en annan stat, varvid den 

skattskyldige anses ha avyttrat alla sina tillgångar och följaktligen tvingas ta upp den 

uppstådda vinsten till beskattning.29 En utflyttningsskatt är således ett samlingsnamn för 

en mängd olika lagar och regler, vars gemensamma nämnare är att en 

beskattningskonsekvens uppstår på grund av att en person väljer att lämna sin 

jurisdiktion till förmån för en annan. Till begreppet brukar också hänföras situationen 

att skatt uttas på tillgångar som förs ut från ett lands territorium, eller på tillgångar som 

på annan grund undantas ett lands skattejurisdiktion.30 Lagstiftning i den enskilda 

utflyttningssituationen kan därmed vara varierad. 

                                                 
26 För samma definition, se Nelson, Beskattning vid aktiebolags hemvistbyte, SvSkt 2006 s. 607. 
27 Dahlberg, Internationell beskattning (cit. Dahlberg 2012) s. 133 f; Cejie, Utflyttningsbeskattning av 
kapitalökningar (cit. Cejie 2010) s. 29. 
28 Cejie, Emigration Taxes – Several Questions, Few Answers; From Lasteyrie to National Grid Indus 
and beyond, Intertax 2012 s. 382. 
29 Larking, IBFD International Tax Glossary. Fri översättning av författaren. Engelsk definition: 
”Generally used to refer to a tax which arises on emigration, either of companies or individuals, under 
which the taxpayer is deemed to dispose of its assets and is taxed on any resulting gain.” 
30 Cejie, Emigration Taxes – Several Questions, Few Answers; From Lasteyrie to National Grid Indus 
and beyond, Intertax 2012 s. 382. 
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2. Utflyttning av bolag och utflyttningsskatter 

2.1 Inledning 

Ett svenskt aktiebolag kan av olika skäl vilja flytta till en annan medlemsstat. Ett 

aktiebolag som önskar flytta till en annan medlemsstat blir enligt svenska regler föremål 

för en utflyttningsskatt, 22 kap. 5 § IL. En sådan skatt måste det utflyttande bolaget 

självklart ta i beaktande innan det slutliga beslutet om utflyttning fattas. Nackdelen av 

att belastas med en skatt får vägas mot fördelarna av att företa flytten. Vilka skäl som 

ligger bakom ett beslut att flytta verksamheten till ett annat land går enligt min mening 

att hänföra till två kategorier. För det första kan det vara företagsekonomiskt och 

organisatoriskt lämpligt att bedriva den fortsatta verksamheten från annan plats. För det 

andra kan det finnas betydelsefulla skattemässiga incitament att flytta till en annan 

jurisdiktion. Till den första kategorin är det enkelt att föreställa sig en situation där 

ledningen för en koncern anser att driften av ett nyligen uppköpt aktiebolag lämpligen 

infogas i koncernstrukturen med utgångspunkt från en annan jurisdiktion. Under samma 

kategori går också att föreställa sig en situation där det anses geografiskt och strategiskt 

lämpligt att placera en koncerns huvudkontor på en annan plats än den där bolaget är 

registrerat. Till den andra kategorin går det att föreställa sig att ett bolags aktiviteter är 

av sådan natur att den fortsatta verksamheten kommer åtnjuta en mer förmånlig 

skattemässig hantering i ett annat land än Sverige. Situationen kan exempelvis vara 

följande: 

Ett svenskt aktiebolag kan i huvudsak ha tillgångar bestående av immateriella 

rättigheter. Det kan exempelvis vara fråga om egenupparbetade patent. Sådana 

tillgångar kan vara föremål för mer förmånliga skatteregler i en annan stat, t.ex. 

Luxemburg. Landet har en förmånlig skatteregim avseende immateriella 

rättigheter. Enligt inhemska regler är 80 % av alla intäkter från kvalificerade 

immateriella rättigheter undantagna beskattning. Den effektiva skattesatsen av 

intäkter härrörande från immateriella rättigheter blir som följd 5,844 %.31 

                                                 
31 Den effektiva skattesatsen är 5, 844 % av skatteunderlaget (den normala skattesatsen om 29,22 % x 20 
%). Den förmånliga regimen gäller även i andra avseenden; se IBFD Tax Research Plattform 
(www.online.ibfd.org, hämtat den 29 december 2013) under Country Surveys och Country Analyses för 
Luxemburg. 
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Det förefaller enligt min mening sannolikt att en kombination av båda kategorier spelar 

in på det slutliga utflyttningsbeslutet. 

2.2 Bolags- och skatterättsliga aspekter av utflyttning 

Frågan om utflyttningsskatters förenlighet med EU-rätten kan inte besvaras utan att viss 

hänsyn tas till de legala och civilrättsliga aspekterna av en utflyttning. I dagligt tal sägs 

ett bolag ha viss nationalitet. I en globaliserad värld, där aktieägarna kan komma från 

alla världens hörn, och huvudkontoret kan vara placerat i ett land medan verksamheten 

bedrivs från ett tredje kan det dock vara svårt att definitivt bestämma ett bolags 

nationalitet.32 Anledningen är att olika länder tillämpar olika anknytningsfaktorer för att 

bestämma vart ett bolag är hemmahörande.33 Dessa anknytningsfaktorer kan skilja sig åt 

beroende på om ett skatterättsligt- eller bolagsrättsligt perspektiv intas.34 Avseende ett 

bolags flytt mellan två medlemsstater är det därför av betydelse att skilja mellan de två 

perspektiven. Här går det att tala om en bolagsrättslig flytt (byte av bolagets 

nationalitet) respektive en flytt av ett bolags skatterättsliga hemvist.35 

Ett bolags nationalitet är knutet till ett lands associationsrättsliga regler och har 

därmed betydelse för bolagsjuridiska frågor; ex. ett svenskt aktiebolag lyder under 

svenska associationsrättsliga regler. Ett svenskt aktiebolag är bildat enligt 

Aktiebolagslagen (2005:551), och är registrerat i det svenska aktiebolagsregistret.36 

Bolagsrättsliga anknytningsfaktorer bestämmer m.a.o. om en juridisk person föreligger 

och vilka regler som ska gälla för den.37 Exempel på sådana anknytningsfaktorer kan 

vara platsen för bolagets säte eller platsen där bolaget är registrerat.38 Det kan jämföras 

med skatterättsliga anknytningsfaktorer, som berör faktorer som är avgörande för ett 

bolags skatterättsliga hemvist.39  Det kan exempelvis röra sig om platsen för ett bolags 

verkliga ledning, registrering, säte, huvudkontor, m.m.40 I viss mån ska alltså 

skatterätten hållas åtskild från bolagsrätten, även om de finns ett tydligt samspel mellan 

                                                 
32 Danelius, Aktiebolags rörlighet över gränserna, SvJT 2010 s. 121 f.  
33 A.a. s. 121-123. 
34 A.a. s. 121-123. 
35 Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 165-170. 
36 Danelius, Aktiebolags rörlighet över gränserna, SvJT 2010 s. 122. 
37 Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 165. 
38 A.a. s. 165 f. 
39 A.a. s. 165. 
40 Nelson, Beskattning vid aktiebolags hemvistbyte, SvSkt 2006 s. 607 f; Cejie, Utflyttning av bolag, 
SvSkt 2012 s. 165 f. 
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de två. En skatterättslig utflyttning är inte samma sak som en bolagsrättslig utflyttning, 

och en distinktion bör göras. Avhängigt vilka bolagsrättsliga och skatterättsliga 

anknytningsfaktorer som är tillämpliga i det enskilda fallet kan ett bolag komma att ha 

en typ av bolagsrättslig nationalitet, men en annan skatterättslig hemvist. Ett svenskt 

aktiebolag kan exempelvis komma att ha sin skatterättsliga hemvist i ett annat land än 

Sverige. En utflyttning i skatterättslig mening innebär därför att ett bolag får till stånd 

en förändring över vart bolaget anses ha sin skatterättsliga hemvist. 

En kort passus angående de s.k. Europabolagen (SE-bolag) kan här göras. Enligt 

förordningen om europabolag har denna typ av association uttryckligen getts möjlighet 

att flytta sitt bolagsrättsliga säte mellan två medlemsstater.41 Denna möjlighet föreligger 

oberoende av de berörda medlemsstaternas normala bolagsrättsliga anknytningsfaktorer. 

Det är således fråga om en särreglering som möjliggör för bolagsformen SE-bolag att 

genomföra en bolagsrättslig flytt (byte av bolagets nationalitet).42 

2.3 Hur svenska aktiebolag flyttar 

Det kan vara praktiskt betydelsefullt att förstå hur en skatterättslig bolagsmigration kan 

gå till i svensk rätt. Det är till en början av betydelse att förstå att ett aktiebolags flytt 

från Sverige inte nödvändigtvis innebär att bolaget slutar existera för svensk del. 

Tvärtom, rättsordningen möjliggör för ett aktiebolag att flytta sin skatterättsliga hemvist 

till ett annat land och alltjämt fortsätta att existera enligt svensk rätt. En sådan ordning 

borde även rent generellt ligga i det utflyttande bolagets intresse. En flytt som innebär 

att bolaget slutar existera kan i praktiken jämföras med effekterna av en likvidation, jfr 

22 kap 5 § p. 1 IL, och kan utlösa omedelbar beskattning av bolagets alla tillgångar. För 

aktieägarna skulle en sådan ordning kunna innebära att aktierna anses avyttrade, jfr 44 

kap. 8 § IL. Beroende på ägarförhållandena kan det komma att medföra betydande 

skattekonsekvenser i form av kapitalvinstbeskattning, jfr ex. 44 kap. 13 § IL. 

Civilrättsligt torde en sådan ordning också medföra att bolagets alla skulder ska betalas 

och att behållningen skiftas mellan aktieägarna.43 En flytt som innebär att bolaget slutar 

existera får således uppenbara konsekvenser för möjligheten att fortsätta bedriva 

                                                 
41 Se art. 8 förordningen (EG) nr 2157/2001. Även Ståhl 2011 s. 284.  
42 I Dir. 2009/133/EG, fusionsdirektivet, har skapats regler för i vilken en utsträckning en utflyttning av 
ett SE-bolag kan ske utan skattekonsekvenser, se Ståhl 2011 s. 115 f. Se not 18 för en kommentar i denna 
fråga. 
43 Jfr ABL 25 kap. 34, 38 §§. Även Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag s. 352. 
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verksamheten i destinationslandet. Ett upphörande av bolaget medför troligen även en 

mängd andra problem i destinationslandet. Bolaget kan exempelvis bli tvunget att 

återigen inkorporeras. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv framstår det sammantaget 

som mindre lämpligt att bolaget upphör i samband med en flytt. I majoriteten av fallen 

måste det därmed anses ligga i det flyttande bolagets intresse att företaget fortsatt anses 

existera. Rent praktiskt kan detta åstadkommas genom att bolaget får till stånd en 

förändring av sin skatteavtalsrättsliga hemvist. 

Till stöd för beskattning av juridiska personer använder sig Sverige av 

hemvistprincipen. Juridiska personer med hemvist i Sverige blir enligt principen 

beskattade för alla sina inkomster, oberoende av var förvärvskällan finns.44 Principen tar 

sig uttryck i 6 kap. 3 § IL. Ett svenskt aktiebolag är enligt paragrafen obegränsat 

skattskyldig i Sverige på grund av sin registrering. Med obegränsad skattskyldighet 

avses att ett bolag är skattskyldig för alla sina inhemska och utländska inkomster, 6 kap. 

4 § IL. Att vara obegränsat skattskyldig medför dock inte per automatik att Sverige 

utgör ett bolags skatterättsliga hemvist.45 Ett bolags obegränsade skattskyldighet är inte 

ensamt styrande för huruvida Sverige utgör dess skatterättsliga hemvist, och utgör 

därmed inte heller en skatterättslig anknytningsfaktor i strikt mening.46 Det är här 

viktigt att beakta förhållandet mellan den internationella skatteavtalsrätten och intern 

skattelagstiftning. Enligt intern skattelagstiftning fortsätter ett utflyttande aktiebolag att 

vara obegränsat skattskyldig, eftersom bolaget fortfarande är registrerat här. Något krav 

på avregistrering finns inte.47 Enligt intern rätt går således svensk beskattningsrätt aldrig 

förlorad avseende ett utflyttande bolag. Ett aktiebolag är bildat och registrerat enligt 

svensk rätt, och fortsätter även efter utflyttning vara bildat och registrerat enligt svensk 

rätt. Svenskt utövande av beskattningsrätten är emellertid avhängigt vad som stadgas i 

det för situationen tillämpliga skatteavtalet.48 Ett bolags slutliga skatterättsliga hemvist 

avgörs genom det skatteavtal som är tillämpligt i en gränsöverskridande situation. Det 

är således genom skatteavtalet som ett bolags hemvist bestäms, och följaktligen vilken 

stat som har ett rättmäktigt beskattningsanspråk på bolaget. 

                                                 
44 Cejie 2010 s. 23. 
45 Nelson 2010 s. 217. 
46 A.a. s. 218, 237. 
47 Svensk aktiebolagsrätt förutsätter visserligen att ett bolag har sitt säte i Sverige, se 3 kap. 1 § ABL. Att 
ett bolags säte ska vara i Sverige bör dock inte förväxlas med ett bolags skatterättsliga hemvist.  
48 Skoog, Utflyttning av ett aktiebolags huvudkontor, SN 2000 s. 262 f. 
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 Sverige har genom en mängd bilaterala skatteavtal förhandlat om rätten att beskatta 

olika inkomster. Skatteavtalen ger uttryck för en fördelning av beskattningsrätten 

mellan de avtalsslutande parterna.49 En förutsättning för att Sverige ska ha möjlighet att 

beskatta en viss inkomst enligt intern rätt är att det tillämpliga skatteavtalet tillerkänner 

Sverige beskattningsrätten över inkomsten.50  De svenska skatteavtalen är i stort 

baserade på OECD:s modellskatteavtal.51 Beskattningsrätten för flera typer av 

inkomster bestäms utifrån vart bolaget anses ha sin skatteavtalsrättsliga hemvist. 

Bolagets hemvist bestäms av artikel 4 i modellavtalet. Av artikeln framgår att ett bolags 

hemvist bestäms med utgångspunkt i respektive stats interna rätt. Eftersom olika stater 

tillämpar olika anknytningsfaktorer för att avgöra ett bolags skatterättsliga hemvist kan 

ett bolag hamna i en situation med dubbel hemvist. En sådan ordning är knappast 

tillfredställande. Problemet löses genom att modellavtalet föreskriver en så kallad tie-

breaker-regel i artikel 4.3. Enligt denna avgörs bolagets slutliga hemvist utifrån vart 

den verkliga ledningen för bolaget utövas. Platsen för ett bolags verkliga ledning är, 

enligt kommentaren till modellavtalet, den plats där bolagets mest centrala och 

betydelsefulla ledningsfunktioner finns belägna, ingående att det vid denna plats fattas 

de kommersiella beslut som är nödvändiga för bolagets verksamhet.52 Av lydelsen 

framgår att ett bolag visserligen kan ha flera ledningsplatser men att den verkliga 

ledningen endast kan utövas från en plats. Ett svenskt aktiebolag kan således ändra sin 

skatterättsliga hemvist genom att förändra bolagsledningens sammansättning, t.ex. 

genom att majoriteten av styrelseledamöterna och verkställande direktören verkar från 

den andra avtalslutande staten.53 Det är enligt kommentaren till modellavtalet fråga om 

en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter.54 Sammantaget åstadkoms 

därmed en utflyttning genom att ett bolag får igenom en förändring av platsen för 

bolagets verkliga ledning. Det kan vara belysande med ett exempel: 

Anta att X AB nyligen blivit uppköpt av en utländsk koncern. X AB utövar ingen 

betydande verksamhet i Sverige och dess tillgångar består i huvudsak av 
                                                 
49 Cejie 2010 s. 71. 
50 Lodin, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i Skatterätt. Del 1 och 2 (cit. Lodin) s. 675; Skoog, 
Utflyttning av ett aktiebolags huvudkontor, SN 2000 s. 262 f. 
51 Cejie 2010 s. 70. För den närmare regleringen se OECD Model Tax Convention on Income and on 
Capital, 22 July 2010. 
52 Av punkten 24 i kommentaren till artikel 4.3 i OECD:s modellskatteavtal stadgas uttryckligen att 
platsen för bolagets verkliga ledning är ”the place where key management and commmercial decisions 
that are necessary for the conduct of the entity´s business are in substance made”. 
53 Prop. 1994/95:91 s. 41. 
54 Se p. 24 under kommentaren till artikel 4 i OECD:s modellskatteavtal. 
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immateriella rättigheter. Bolaget önskar flytta sin skatterättsliga hemvist till 

Luxemburg i syfte att kunna dra nytta av förmånliga skatteregler. En flytt kan 

endast åstadkommas om Luxemburg, enligt intern rätt, erkänner ett bolags 

skatterättsliga hemvist utifrån platsen för bolagets verkliga ledning. Därutöver 

krävs att skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg godtar att bolagets hemvist 

bestäms enligt platsen för den verkliga ledningen. En utflyttning förutsätter därmed 

att skatterättslig hemvist kan etableras enligt intern rätt i destinationslandet, samt i 

enlighet med det aktuella skatteavtalet. Det står enligt min förståelse klart att båda 

dessa krav är uppfyllda.55 Bolaget kan åstadkomma förändringen genom att den 

verkliga ledningen utövas från Luxemburg. Praktiskt kan detta åstadkommas 

genom att bolaget håller alla styrelsemöten i Luxemburg. För att vara på den säkra 

sidan bör bolaget även tillse att inga anställda, styrelseledamöter eller ledande 

befattningshavare är bosatta i Sverige. Alla för bolaget betydelsefulla beslut bör 

fattas i Luxemburg, liksom att alla aktieägarmöten hålls där. Bolagets räkenskaper 

och övrig bolagsdokumentation bör hållas i Luxemburg. Andra betydelsefulla 

ledningsfunktioner bör utövas från Luxemburg. Sammantaget bör en sådan ordning 

medföra att bolaget anses ha sin verkliga ledning i Luxemburg enligt det 

tillämpliga skatteavtalet.56 Som följd mister Sverige beskattningsrätten över X AB 

enligt skatteavtalet, trots att bolaget fortfarande är obegränsat skattskyldig i Sverige 

enligt intern rätt. I samma stund borde bolaget även anses ha sin skatterättsliga 

hemvist i Luxemburg enligt intern luxemburgsk rätt.57 

Den för Sverige tillämpade hemvistprincipen, i kombination med det aktuella 

skatteavtalet, får således konsekvensen att svensk beskattningsrätt upphör när ett 

aktiebolag flyttar sin verkliga ledning. För det fall något fast driftställe inte efterlämnas 

i Sverige leder migrationen till förlorade skatteintäkter.58 Därför är det även enkelt att 

inse betydelsen av utflyttningsskatter. 

                                                 
55 Skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg fastställer skatterättslig hemvist utifrån platsen för den 
verkliga ledningen, se lag (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg. 
Enligt min förståelse föreskriver inhemsk lagstiftning i Luxemburg att ett bolags skatterättsliga hemvist är 
platsen för bolagets ”central administration”, se IBFD Tax Research Plattform (www.online.ibfd.org, 
hämtat den 29 december 2013) under Country Surveys och Country Analyses för Luxemburg. 
56 Här fråga om en summarisk juridisk bedömning. 
57 Det får förutsättas att kriterierna är uppfyllda enligt Luxemburgsk rätt.  
58 Nelson 2010 s. 423; Skoog, Utflyttning av ett aktiebolags huvudkontor, SN 2000 s. 263 
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2.4 Utflyttningsskatter från ursprungsstatens perspektiv 

Utflyttningsskatter intar ofta en central och betydelsefull roll i många länders nationella 

skattesystem.59 Denna roll är enkel att greppa för den som tar en närmare titt på 

utflyttningsskatters funktion. Den förlorade beskattningsrätten som uppstår i samband 

med en bolagsmigration kan i första hand förstås som en förlorad laglig rätt att kräva in 

skatt av det utflyttande bolaget.60 Detta är som ovan visat en följd av att stater har 

förhandlat, ingått och förbundit sig att överge sin beskattningsrätt då ett bolag ändrar sin 

hemvist. I andra hand är utflyttningsskatter en fråga om att vara pragmatisk. Det är 

praktiskt svårt för en stat att ens hävda sin beskattningsrätt efter att ett bolag lämnat 

landets skattejurisdiktion.61 Beskattning av ett bolag i samband med att det företar en 

flytt kan därmed beskrivas som ursprungsstatens sista chans att hävda sin skatterätt över 

den skattskyldige.62 Utflyttningsskatten syftar därmed till att skydda den inhemska 

skattebasen från att utarmas.63 Att detta är syftet även med svenska regler om 

utflyttningsskatt för aktiebolag framgår explicit av förarbetena till de svenska reglerna.64 

Rent praktiskt innebär en utflyttningsskatt att utflyttningsmomentet i sig utlöser skatten. 

För svensk del anses det utflyttande aktiebolagets tillgångar avyttrade och realiserade 

till marknadsvärdet, och vinsten ska således tas upp till beskattning, se 22 kap. 5, 7 §§ 

IL. Det kan därmed framhållas att en utflyttningsskatt agerar som en sköld för ett lands 

skattebas genom att förklara vissa gränsöverskridande aktiviteter som skattepliktiga 

transaktioner.65  

 Betydelsen av utflyttningsskatter i nationella skattesystem framgår än tydligare om 

hänsyn tas till att ett bolags verksamhet ofta representerar stora obeskattade övervärden. 

Sådana, så kallade skattekrediter, uppstår som konsekvens av att många tillgångar 

beskattas först när tillgångarna realiseras.66 Ett exempel från svensk rätt kan nämnas. 

                                                 
59 Brocke, Exit Taxes: The Commission versus Denmark case Analysed against the Background of the 
Fundamental Conflict in the EU: Territorial Taxes and an Internal Market without Barriers, ECTR 2013 
s. 299. 
60 A.a. s. 299. 
61 A.a. s. 299. 
62 A.a. s. 299. Även Cejie, Emigration Taxes – Several Questions, Few Answers; From Lasteyrie to 
National Grid Indus and beyond, Intertax 2012 s. 386. 
63 Cejie 2010 s. 23 f.  
64 Prop. 2009/10:39 s. 17. 
65 Brocke, Exit Taxes: The Commission versus Denmark case Analysed against the Background of the 
Fundamental Conflict in the EU: Territorial Taxes and an Internal Market without Barriers, ECTR 2013 
s. 299. 
66 Österman, Underprisöverlåtelser, SvSkt 2013 s. 271-274. 



 21 

Det följer av 44 kap 26 § IL att kapitalvinster på ett aktieinnehav ska tas upp som 

intäkt det beskattningsår då innehavet avyttras. Detta ger uttryck för den så kallade 

realisationsprincipen. Aktierna beskattas först vid tidpunkten för realisering – här 

vid tidpunkten för att aktierna avyttras. Ett bolags aktieinnehav beskattas således 

inte vid tidpunkten när en värdestegring uppstår.  Skillnaden mellan 

omkostnadsbeloppet och marknadsvärdet vid varje given tidpunkt utgör här den 

obeskattade värdereserven – skattekrediten, och i avvaktan på 

realisationstidpunkten uppstår inga beskattningskonsekvenser. 

Skattekrediter uppstår inte endast i förhållande till aktieinnehav, utan kan uppstå för de 

flesta typer av tillgångar. Skattekrediter uppstår även på olika sätt. Bland dessa kan 

nämnas, (1) orealiserade värdestegringsvinster på ett bolags tillgångar, och (2) 

undervärdering av näringstillgångar efter att av- eller nedskrivningar har varit större än 

tillgångens verkliga värdeminskning.67 Ytterligare ett exempel från svensk rätt kan vara 

belysande för situationen: 

En undervärdering av bolagets näringstillgångar kan uppstå när räkenskapsenlig 

avskrivning (18 kap. 13 § IL), i kombination med kompletteringsregeln (18 kap. 17 

§ IL) tillämpas. Normalt innebär detta att en tillgångs bokförda värde är noll efter 

fem år från anskaffningstidpunkten. Att det bokförda värdet är noll är emellertid 

inte samma sak som att säga att marknadsvärdet är noll. Skattekrediten uppstår som 

följd av att det verkliga värdet av tillgången är högre än det bokförda värdet. 

Värdereserven utgörs av skillnaden mellan det bokförda värdet (0) och 

marknadsvärdet. Vid en senare realisation kommer denna skillnad i värde vara 

föremål för beskattning. 

En skattekredit representerar i samtliga fall ett monotärt värde som vid en ospecificerad 

framtida tidpunkt kommer vara föremål för beskattning; det är fråga om ett latent 

skattekrav. Till skillnad från ett bolags resultat är emellertid beskattningstidpunkten 

förlagd till när tillgången avyttras eller på annat sätt realiseras. Situationen kan 

beskrivas som att det ekonomiska värde som värdereserven representerar inte är att 

klassificera som en inkomst i skatterättslig mening förrän realisationstidpunkten 

inträder, normalt när den aktuella tillgången avyttras.68  

                                                 
67 A.a. s. 274. 
68 Brocke, Exit Taxes: The Commission versus Denmark case Analysed against the Background of the 
Fundamental Conflict in the EU: Territorial Taxes and an Internal Market without Barriers, ECTR 2013 
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De obeskattade värdena har upparbetats under en period då bolaget som har dem 

var föremål för ursprungsstatens beskattningsjurisdiktion. Som tidigare åskådliggjort 

kan en bolagsmigration medföra att ursprungsstaten förlorar möjligheten att beskatta 

bolaget och dess tillgångar. Det blir därmed uppenbart att en utflyttningsskatt kan 

utgöra ursprungsstatens sista chans att beskatta övervärden som upparbetats inom det 

nationella territoriet. Med beaktande av de väsentliga värden som obeskattade värden, 

skattekrediter, kan utgöra är det enkelt att inse utflyttningsskattens betydelsefulla 

funktion för den förfördelade ursprungsstaten.  

Det är enligt min mening också rimligt att påstå att mer än endast skatteintäkter är 

av betydelse för lagstiftaren när ett bolag önskar flytta sin verksamhet till en annan stat. 

I ett vidare perspektiv kan det vara viktigt att erinra sig om att ett företags verksamhet i 

en stat kan representera andra ekonomiska värden, utöver löpande skatteintäkter på 

bolagets resultat och kapitalvinstbeskattning av bolagets tillgångar. Ett företags 

verksamhet kan t.ex. innebära stora skatteintäkter i form av de anställdas 

tjänstebeskattning. Bolagsverksamheten kan även representera ekonomiska värden av 

annan art. Ursprungsstaten har både direkt och indirekt, genom kapital, fungerande 

infrastruktur och byråkrati, investerat i ett företags verksamhet. En bolagsmigration 

omöjliggör en framtida ”return on investment”. Även från detta perspektiv är det enkelt 

att inse ursprungsstatens intresse av att belasta ett utflyttande bolag med en 

utflyttningsskatt.  

Sammantaget får ursprungsstaten anses ha beaktansvärda skäl att belasta ett bolag 

med en utflyttningsskatt. En sådan skatt skyddar den inhemska skattebasen genom att 

beskatta orealiserade skattekrediter som upparbetats inom ursprungsstatens jurisdiktion. 

Skatten är emellertid baserad på en fiktion om att bolagets tillgångar är avyttrade vid 

utflyttningstidpunkten.69 Någon riktig realisation har inte inträffat. För det utflyttande 

bolaget kan således utflyttningsskatten utgöra en stor börda. Bolagets skatteförmåga har 

de facto inte ökat och utflyttningsskatten medför ett likviditetsproblem för det 

utflyttande bolaget eftersom utflyttningsskatten belastar tillgångar som ännu inte har 

realiserats. Bolaget kan bli tvunget att söka finansiering för att kunna betala 

                                                 

s. 299; Franck, Finansdepartementets förslag till EG-förenliga regler vid utflyttning av aktiebolag m.m., 
SvSkt 2009 s. 516. 
69 Cejie, Emigration Taxes – Several Questions, Few Answers; From Lasteyrie to National Grid Indus 
and beyond, Intertax 2012 s. 386. 
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utflyttningsskatten. Särskilt påfrestande borde situationen vara för det fall bolaget inte 

ännu genererar någon vinst. Eftersom en utflyttningsskatt aktualiseras först i en 

gränsöverskridande situation är det naturligt att ifrågasätta dessa typer av regler i ljuset 

av EU-rätten. 

2.5 Utflyttningsskatter från ett EU-perspektiv 

2.5.1 Fri rörlighet och den inre marknaden 

Det europeiska samarbetet utgår från en tanke om samarbete över landsgränserna. 

Genom ekonomisk integration är målet att eliminera ekonomisk ineffektivitet och öka 

den allmänna välfärden inom EU.70 Av artikel 3.3 FEU framgår att ett av unionens mål 

är att uppnå stabil ekonomisk tillväxt. Detta svarar mot målsättningen om skapandet av 

den inre marknaden. Inom den inre marknaden ska alla hinder mot fri handel avskaffas. 

I grunden ligger en tanke om att i största mån efterlikna förhållandena som råder på en 

genuin inhemsk marknad.71 Denna tanke utkristalliseras i reglerna om de grundläggande 

friheterna för rörlighet. Den inre marknaden ska vara ett område utan inre gränser, och 

med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, se artikel 26.2 FEUF.72 Att 

säkerställa den fria rörligheten för dessa gränsöverskridande aktiviteter är 

grundläggande för upprättandet av den inre marknaden och tjänar till att uppnå en 

optimal fördelning av ekonomiska resurser inom gemenskapen, och i förlängningen öka 

den ekonomiska tillväxten.73 Den inre marknadens funktion kräver därför att alla hinder 

mot de fyra friheterna för rörlighet undanröjs.74 EUD har i linje med detta 

återkommande funnit att medlemsstaternas lagstiftning kan komma att kränka den fria 

rörligheten inom gemenskapen – sådan lagstiftning ska sättas åt sidan till förmån för 

den inre marknadens funktion.75 EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet kan alltså 

stundtals åberopas för att uppnå ett mer fördelaktigt resultat än vad som följer av 

                                                 
70 Hilling, Free movement and tax treaties in the internal market (cit. Hilling 2005) s. 69. 
71 Mål 15/81 Gaston Schul p. 33; mål C-9/99 Echirolles Distribution p. 22. Se även Weber, Tax 
Avoidance and the EC Treaty Freedoms (cit. Weber 2005) s. 30, 248. 
72 Den närmare innebörden för dessa fyra områden finns preciserade under ett antal artiklar i FEUF; fri 
rörlighet av varor se art. 28, fri rörlighet av personer se art. 45-55, fri rörlighet av tjänster se art. 56-62, fri 
rörlighet av kapital se art. 63-66. 
73 Brocke, Exit Taxes: The Commission versus Denmark case Analysed against the Background of the 
Fundamental Conflict in the EU: Territorial Taxes and an Internal Market without Barriers, ECTR 2013 
s. 299. 
74 De Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse (cit. De Broe 2008) s. 745. 
75 Principen om EU-rättens företräde framför nationell rätt slogs fast i mål 6/64 Costa v. Enel. 
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inhemsk lagstiftning.76 Nationella regler rörande direkt beskattning har inte varit 

förskonade från denna utveckling. Allt sedan EUD avgjorde Avoir Fiscal har det stått 

klart att även nationella skatteregler kan vara föremål för domstolens prövning mot de 

grundläggande friheterna för rörlighet.77 Medlemsstaterna måste utforma sina nationella 

skatteregler i förenlighet med EU-rätten.78 Upprätthållandet av den fria rörligheten inom 

gemenskapen, såsom fördragets regler härom tolkats av EUD, har därför underlättat för 

individer och bolag i deras gränsöverskridande åtaganden, och har vid flera tillfällen 

lindrat skattebördor som uppstår i samband med gränsöverskridande aktivitet.79 

Samtidigt ska EU-rätten inte förstås som att gränsöverskridande aktiviteter alltid måste 

vara skattemässigt neutrala.80 Med hänsyn till de diskrepanser som finns mellan 

medlemsstaternas lagstiftning, och med beaktande av omständigheterna i det enskilda 

fallet kan en gränsöverskridande aktivitet vara både mer eller mindre förmånlig.81 

Bestämmelserna om fri rörlighet syftar m.a.o. inte till att undanröja alla typer av hinder 

associerade med en gränsöverskridande aktivitet. Alla typer av hinder utgör inte 

otillåtna hinder i fördragens mening, liksom att alla typer av situationer inte heller faller 

inom ramen för fördragens tillämpningsområde. Istället syftar reglerna om fri rörlighet 

till att garantera icke-diskriminerande behandling medlemsstaterna emellan.82 

2.5.2 Utflyttningsskatter i den inre marknaden – en konflikt 

Utflyttningsskatter kan utgöra en börda för ett utflyttande bolag. En annan konsekvens 

av utflyttningsskatter är att de kan vara kontraproduktiva ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Här kan ekonomisk teori ge ett intressant perspektiv på svenska 

förhållanden, som i sak även kan överföras till den internationella kontexten. 

Roger Persson Österman har i sin forskning undersökt vilka typer av transaktioner 

som lämpligen bör vara föremål för beskattning i ett skattesystem.83 Han konstaterar att 

                                                 
76 Gyllenstierna, Några reflektioner kring den senaste utvecklingen inom utflyttningsbeskattning, SvSkt 
2013 s. 248. 
77 Mål 270/83 Avoir Fiscal. 
78 Se mål C-279/93 Schumacker p. 21. Även Dahlberg 2012 s. 207. 
79 Se KOM(2007) 785. 
80 EUD har vid flera tillfällen upprepat ståndpunkten, se ex. mål C-365/02 Lindfors p. 34 och mål C-
371/10 National Grid Indus p. 62. 
81 Ibid. 
82 Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder (cit. Bernitz & Kjellgren) s. 272. 
83 Österman, Underprisöverlåtelser, SvSkt 2013 s. 271-292. Artikeln baserad på avhandlingen: Österman, 
Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen (cit. Österman 1997). För egen del kan här 
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vissa typer av transaktioner sannolikt inte tål beskattning.84 Ett samhällseffektivt 

skattesystem bör rimlig beakta detta. En konsekvent beskattning av alla typer av 

transaktioner är samhällsekonomiskt orimligt. Det kan få negativa effekter för hur 

näringslivet är organiserat genom att inlåsningseffekter skapas.85 Skattesystem bör 

istället vara inriktat mot att främja näringslivet och därför vara utformat för att 

uppmuntra företagsekonomiskt sunda beslut. Här skiljer Österman mellan transaktioner 

med låg respektive hög elasticitet.86 Transaktioner med låg elasticitet (oelastisk) utförs 

trots att beskattning inträder. Transaktioner med hög elasticitet tenderar att inte utföras 

om de medför beskattning. Österman poängterar att för det fall den 

beskattningsutlösande händelsen uteblir är det meningslöst att ha regler om beskattning 

av vissa transaktioner.87 Med beaktande av att alla typer av transaktioner inte bör vara 

föremål för beskattning, och med hänsyn till att det är meningslöst att ha regler om 

beskattning av transaktioner som inte äger rum, är det enligt Östermans syn att föredra 

att beskatta transaktioner med låg elasticitet framför transaktioner med hög elasticitet.88 

Som jag förstår Österman leder en sådan ordning till en effektivare resursallokering, en 

företagsekonomiskt sundare organisering av näringslivet och en minimering av 

inlåsningseffekter.  

Perspektivet blir enligt min mening intressant gällande utflyttningsskatter. Det är 

svårt att dra några slutsatser kring elasticiteten av ett beslut om att flytta ett bolags 

skatterättsliga hemvist. Empirisk forskning är svårfångad. Generellt går dock att 

konstatera att transaktioner som den skattskyldige kan kontrollera har en relativt högre 

elasticitet.89 En transaktion som den skattskyldige inte måste genomföra påverkas med 

andra ord i högre grad av vilka skattekonsekvenser som är knutna till transaktionen 

(priskänslig). För att använda Östermans exempel; det är relativt mindre sannolikt att en 

företagsombildning som innebär beskattning kommer äga rum.90 E contrario, 

transaktioner som står utanför den skattskyldiges kontroll, eller är nödvändiga, kommer 

med högre sannolikhet att utföras oberoende av eventuella skattekonsekvenser. Av den 

                                                 

nämnas att Östermans resonemang i denna del är baserad på beprövad och fastslagen nationalekonomisk 
teori.  
84 Österman, Underprisöverlåtelser, SvSkt 2013 s. 276. 
85 A.a. s. 285. 
86 A.a. s. 276. 
87 A.a. s. 276. 
88 A.a. s. 276 f. 
89 A.a. s. 277 f. 
90 A.a. s. 278. 
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anledningen är det bl.a. lämpligt att beskatta transaktioner som ingår i ett företags 

normala affärsverksamhet.91 Ett beslut om bolagsmigration borde normalt ligga inom 

ramen för ett bolags kontroll, vilket talar för högre elasticitet. Samtidigt är det svårt att 

dra långtgående slutsatser på denna grund då omständigheterna i det enskilda fallet kan 

vara varierade. Sunt förnuft gör emellertid gällande; en stor skattebörda i form av en 

utflyttningsskatt bör rimligen ha en reell effekt på det slutliga beslutet att företa en flytt. 

Vad angår svensk lagstiftning föreligger i en inhemsk situation ofta skattemässig 

kontinuitet för ett aktiebolags tillgångar. Det är en grundläggande princip inom den 

svenska företagsbeskattningen att övervärden beskattas först när de materialiseras, 

genom en avyttring av tillgången som värdena är knutna till, den s.k. 

realisationsprincipen.92  Vissa skattekrediter blir som följd aldrig föremål för 

beskattning.93 Då regler om utflyttningskatt utlöser en skatteeffekt, som i avsaknad av 

bolagsmigration inte hade inträffat, kan det med sannolikhet påstås att elasticiteten i 

vissa fall är hög. En bolagsmigration kan med andra ord ha svårt att bära sin egen 

skattekostnad. En utflyttningsskatt förtar incitamenten för ett bolag att flytta bolagets 

hemvist. En stor och växande skattekredit på ett bolags tillgångar skapar därmed en 

inlåsningseffekt.94 Ett bolag kan komma att se sig nödgade att stanna inom 

ursprungsstatens jurisdiktion, och undanbe sig att företa företags-, och i förlängningen, 

samhällsekonomiskt sunda beslut. Samhällsekonomiskt sunda beslut ur ett 

gemenskapsrättsligt perspektiv är dock inte alltid att betrakta som sunda från 

ursprungsstatens perspektiv. Österman påpekar också att enda skälet till att beskatta 

transaktioner med hög elasticitet är om lagstiftaren av någon anledning önskar förhindra 

den tänkta transaktionen (stoppregler).95 Om detta är den svenska lagstiftarens dolda 

syfte rörande svenska utflyttningsregler för bolag låter jag vara osagt. Det förefaller 

emellertid rimligt att anta att detta i vart fall blir en konsekvens av denna typ av regler.  

                                                 
91 A.a. s. 279 f. 
92 Prop. 1998/99:15 s. 117. Även Nelson 2010 s. 394. 
93 Ett exempel i sammanhanget är skattekrediter som rör fastighetsöverlåtelser inom svensk rätt. Dessa 
blir sällan föremål för upplösning. Genom så kallad fastighetspaketering kan bolag som handlar med 
fastigheter systematiskt undgå att värdereserven blir föremål för beskattning. Kontinuitet föreligger 
emellertid i det avseendet att värdereserven alltjämt finns kvar inom svensk skattejurisdiktion.  Överlag 
kan påpekas att reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL innebär att en skattekredit sällan utlöses till 
beskattning. Så länge rekvisiten är uppfyllda kan en oavbruten kontinuitet upprätthållas, eventuellt över 
oöverskådlig framtid. 
94 Österman 1997 s. 80. 
95 Österman, Underprisöverlåtelser, SvSkt 2013 s. 277. 
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Regler om utflyttningsbeskattning kan således fungera som ett effektivt rättsmedel 

för att hindra aktiebolag från att lämna svensk jurisdiktion. Denna typ av regler kan 

därmed komma att ge upphov till företagsekonomiskt osunda företagsverksamheter. Det 

är enligt egen mening inte orimligt att anta att denna typ av regler påverkar hur 

företagen organiserar sig, genom en negativ incitamentsstruktur i skattelagstiftningen. I 

förlängningen är det inte otänkbart att detta påverkar företagens konkurrensmöjligheter. 

Från ett EU-rättsligt perspektiv finns anledning att ifrågasätta denna typ av regler. 

Regler som är riktade mot att förhindra och försvåra gränsöverskridande aktivitet borde 

rimligen anses utgöra hinder mot den fria rörligheten inom gemenskapen. Som 

åskådliggjorts har emellertid medlemsstaterna goda skäl för beskattning, vilket innebär 

att regler om utflyttningsbeskattning inte nödvändigtvis är oförenliga med EU-rätten. 

2.6 Sammanfattning 

Sett ur den enskilda medlemsstatens perspektiv borde utflyttningsskatter sammantaget 

vara ett betrakta som en bra ordning. En bolagsmigration innebär ju att det latenta 

skattekravet på upparbetade värdereserver plötsligt upphör.96 Det är därmed fråga om 

ett irreparabelt brott i den skattemässiga kontinuiteten eftersom skattekrediterna flyttar 

utomlands.97 En utflyttningsskatt kan säkra upp beskattningen av dessa krediter, och i 

bästa fall förhindra en bolagsmigration helt och hållet. Från ett inre-marknads-

perspektiv kan dock utflyttningsskatter ifrågasättas. Utflyttningsbeskattning medför 

likviditetsproblem för ett utflyttande bolag då beskattning sker av orealiserade 

skattekrediter, och denna typ av regler verkar vara utformad för att motverka den fria 

rörligheten inom gemenskapen. Det kan tas som sannolikt att de negativa 

beskattningskonsekvenserna förknippade med en bolagsmigration kan innebära att ett 

bolag undviker att flytta sin skatterättsliga hemvist, trots att en sådan förändring kan 

vara företagsekonomiskt fördelaktig och tjäna till en optimal resursallokering inom 

gemenskapen.98 Från ett utflyttande bolags perspektiv bör sammantaget följande 

understrykas: 

- Utflyttningsskatter skapar inlåsningseffekter och försvårar för bolag att 

organisera sig på önskat sätt. Företag får svårare att vara flexibla i sin 

                                                 
96 Österman 1997 s. 447. 
97 A.a. s. 357. 
98 Terra & Wattel 2012 s. 955. 
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organisering, vilket kan få konsekvenser för ett bolags möjlighet att konkurrera 

på marknaden. 

- Utflyttningsskatter leder till likviditetsproblem för ett utflyttande bolaget då 

beskattning sker av tillgångar som ännu inte har realiserats. Ett bolag kan 

tvingas söka finansiering för att kunna betala en utflyttningsskatt. 

- Vanligen innebär utflyttningsskatter ökade administrativa krav på ett utflyttande 

bolag. En svårighet kan bestå i att ett utflyttande bolag måste utföra komplexa 

värderingar av sina tillgångar vid utflyttningstillfället. 

- Avhängigt ursprungslandets och destinationslandets lagstiftning kan en 

utflyttningssituation leda till juridisk dubbelbeskattning. 

Konflikten mellan, å ena sidan, den suveräna statens anspråk på att beskatta dessa typer 

av transaktioner och, å andra sidan, skyddet för den fria rörligheten, värnandet av den 

inre marknaden och åstadkommandet av en optimal resursallokering inom gemenskapen 

synes därmed vara tydlig. En ordning som innebär att den fria rörligheten begränsas och 

motverkas kan till synes anses vara utpräglat EU-fientlig. Medlemsstaterna har 

förbundit sig att lojalt tillämpa EU-rätten och vidta alla lämpliga åtgärder för att 

säkerställa fördragens uppfyllelse, artikel 4.3 FEU. I detta borde inbegripas att 

medlemsstaternas fiskala intressen om stundom måste stå tillbaka för den inre 

marknadens funktion. Parallellt är det svårt att förneka att medlemsstaterna inte har 

goda skäl för att beskatta ett bolag som lämnar det nationella territoriet. Konflikten är en 

logisk följd av skapandet av den inre marknaden. Det är för den inre marknaden 

karaktäristiskt att ekonomiska operatörer ska vara oförhindrade att utnyttja sina 

fördragsstadgade rättigheter till fri rörlighet. Det står aktörerna däribland fritt att dra 

fördel av ett mer förmånligt rättssystem inom gemenskapen, och därigenom kringgå ett 

mer betungande skattesystem i hemstaten.99 Av den anledningen anses inte minskade 

skatteintäkter vara skäl nog för en medlemsstat att rättfärdiga och motivera en 

inskränkning av de grundläggande friheterna.100 Samtidigt har skapandet av den inre 

marknaden gett upphov till möjligheter för företag att röra sig över landsgränserna och 

utnyttja diskrepanser i medlemsstaternas lagstiftning, med följd att det kan uppstå 

snedvridningar i utövandet av beskattningsrätt mellan medlemsstaterna. Den inre 
                                                 
99 Se mål C-212/97 Centros p. 27-28. Även De Broe 2008 s. 747; Weber 2005 s. 169. 
100 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes p. 49 och mål C-9/02 Lasteyrie p. 60. Se även Dahlberg, Direct 
Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of Capital (cit. Dahlberg 
2005) s. 265. 
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marknaden syftar inte till att skapa asymmetrier mellan staternas beskattningsrätt, och 

inte heller till att urholka medlemsstaternas skattebaser. Detta förklarar varför många 

medlemsstater har varit synnerligen aktiva i utflyttningsskattemål inför EUD.101 Det är 

därtill också en fråga om subsidiaritet, att medlemsstaterna själva vill kunna råda över 

sina beskattningsunderlag.102 Att regler om utflyttningsskatt i viss mån kan beskrivas 

som inre-marknads-fientliga är emellertid inte samma sak som att säga att sådana regler 

inte är förenliga med EU-rätten. Det föreligger en subtil skiljelinje att argumentera 

lämpligheten och ändamålsenligheten av regler om utflyttningsskatt i förhållandet till 

den inre marknadens funktion, och att diskutera lagligheten av sådana regler; den senare 

är en formalistisk prövning utifrån fastslagen praxis från EUD. Den fortsätta 

framställningen kommer ta sikte på den senare frågan. Enligt min mening finns dock 

goda skäl för att påstå att den utpekade konflikten tas i beaktande av EUD inom ramen 

för praxis. Det är fråga om att slå en balans mellan förverkligandet av den inre 

marknaden, och medlemsstaternas vilja att utflyttningsbeskatta ett utflyttande bolag. 

                                                 
101 I det principiellt viktiga utflyttningsskattemålet C-371/10 National Grid Indus intervenerade inte 
mindre än 10 medlemsstater till förmån för en medlemsstatsvänlig tolkning från EUD. 
102 Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 188. 
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3. Utflyttningsbeskattning i Sverige 

3.1 Inledning 

Vid tidpunkten för att ett svenskt aktiebolag får till stånd en förändring av sin 

skatteavtalsrättsliga hemvist belastar Sverige det flyttande bolaget med en 

utflyttningsskatt. Skatten tar sig uttryck i form av en uttagsskatt på skillnaden mellan 

marknadsvärdet och bokfört värde på bolagets alla tillgångar. Syftet med uttagsskatter 

är generellt att upprätthålla beskattningen av företag genom att säkerställa att 

obeskattade värden inte skattefritt kan tas ut ur en näringsverksamhet.103 Mer specifikt 

syftar reglerna till att vinster som upparbetats i Sverige faktiskt också beskattas här.104 

Enligt 22 kap. 5 § Il likställs därför ett antal situationer med uttag ur förvärvskällan. 

Bland dessa situationer är 22 kap. 5 § p. 4 IL av intresse så vitt avser denna 

framställning. Enligt punkten avses som uttag att ”en inkomst från en 

näringsverksamhet helt eller delvis inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett 

skatteavtal”. Av förarbetena framgår explicit att punkten avser att täcka in situationen 

som uppstår när ett bolag genomför en förändring av sin skatteavtalsrättsliga hemvist 

genom att flytta den verkliga ledningen till en annan stat.105 Som tidigare nämnt innebär 

en sådan förändring att bolaget inte längre ska beskattas i Sverige.106 Innebörden av 

ordningen är att bolagets tillgångar anses avyttrade mot en ersättning som motsvarar 

marknadsvärdet, 22 kap. 7 § IL och 61 kap 2 § IL. Bolaget ska således ta upp 

tillgångarnas marknadsvärde som intäkt. Någon reell avyttring av tillgångarna sker 

emellertid inte. Skatteeffekten uppstår endast som en konsekvens av att aktiebolaget har 

en ny hemvist. Till den grad ett utflyttande aktiebolag fortsätter vara obegränsat 

skattskyldig i Sverige efter flytten (dvs. att bolaget fortsätter vara registrerat i Sverige) 

kan emellertid betalningen av skatten skjutas i tiden tills att tillgångarna inte längre 

finns kvar i näringsverksamheten, 63 kap 14 § och 17 § st. 2 SFL. Avseende 

immateriella tillgångar är det däremot fråga om att skatten ska betalas gradvis över en 

period på 10 år, 63 kap. 21 st. 3 § SFL. 

                                                 
103 Prop. 2009/10:39 s. 13. 
104 A.prop. s. 13. 
105 Prop. 1994/95:91 s. 39-42. Även Nelson 2010 s. 450 f. 
106 Se stycke 2.3.  Även Nelson 2010 s. 450 f. 
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3.2 Bakgrund 

3.2.1 Allmänt 

HFD meddelade den 24 april 2008 den så kallade Maltadomen.107 Enligt domen är 

svenska uttagsregler som aktualiseras i samband med att ett bolag flyttar sin 

skatterättsliga hemvist inte förenliga med EU-rätten. I samband med Maltadomen blev 

samma regler även föremål för en översyn av Kommissionen. Genom ett motiverat 

yttrande den 18 september 2008 begärde Kommissionen formellt att Sverige skulle 

ändra sina regler om uttagsbeskattning för bolag som flyttar till en annan 

medlemsstat.108 Som en direkt följa av denna utveckling valde den svenska lagstiftaren 

att agera. Reglerna om uttagsbeskattning vid flytt av ett bolags hemvist kompletteras 

numera av anståndsregler, vilka återfinns i SFL, och innebär en möjlighet för ett 

utflyttande bolag att under vissa omständigheter få anstånd med betalning av 

utflyttningsskatt. 

3.2.2 Maltadomen – RÅ 2008 ref. 30 

Svenska regler om uttagsbeskattning innebär att ett bolag blir föremål för beskattning 

när bolagets verkliga ledning flyttar till en annan stat. Ett bolag som flyttar sin verkliga 

ledning inom svensk jurisdiktion belastas inte med en liknande skatt. En inhemsk flytt 

av den verkliga ledningen leder således inte till att orealiserade skattekrediter blir 

föremål för beskattning. Beskattning av sådana krediter sker istället när de 

underliggande tillgångarna realiseras. Huruvida en sådan ordning är förenlig med EU-

rättens likabehandlingskrav kom att vara föremål för prövning i RÅ 2008 ref. 30, den 

s.k. Maltadomen. De relevanta omständigheterna var följande:  

Ett svenskt aktiebolag avsåg att genomföra en omorganisation med följd att den 

verkliga ledningen överfördes från Sverige till Malta. Bolaget skulle efter 

omorganisationen inte ha något fast driftställe i Sverige. Enligt inhemsk maltesisk 

rätt skulle bolaget få sin skatterättsliga hemvist i Malta.  

Det flyttande bolaget hade ställt fyra frågor till skatterättsnämnden, varav tre är av 

betydelse för denna framställning: 

                                                 
107 RÅ 2008 ref. 30. 
108 Kommissionen mot Sverige, motiverat yttrande, SG-Greffe(2008)D/205673. 
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(1) innebär omorganisationen att bolaget får sin skatteavtalsrättsliga hemvist i Malta 

enligt skatteavtalet mellan Sverige och Malta? 

(2) innebär ett jakande svar på (1) att bolaget ska uttagsbeskattas enligt 22 kap. 5 § 

p. 4 IL? 

(3) förändras svaret i fråga (2) vid beaktande av EU-rätten? 

Avseende fråga (1) och (2) gjorde SRN bedömningen att omorganisationen ifråga skulle 

medföra att bolagets samtliga ledningsfunktioner skulle komma att utövas från Malta. 

Nämnden fann därför att bolaget skulle anses ha sin hemvist där. En logisk följd blev 

därför också att bolagets inkomster helt eller delvis inte längre skulle komma att 

beskattas i Sverige. Bolaget skulle därför uttagsbeskattas enligt 22 kap. 7 § Il jämfört 

med 5 § p. 4 i samma kapitel. Prövningen om vart bolagets verkliga ledning skulle 

anses belägen verkar överlag ha varit oproblematisk.109 HFD gjorde ingen annan 

bedömning i frågorna (1) och (2). Rörande den tredje frågan fann SRN att 

uttagsreglerna visserligen kunde rättfärdigas, men att de inte kunde anses vara 

proportionerliga. Även i denna fråga instämde HFD i nämndens bedömning. Enligt 

HFD var den avgörande frågan om reglerna kunde betraktas som proportionerliga. HFD 

fann att det fanns mindre ingripande åtgärder än den gällande ordningen. Det skulle 

enligt domstolen vara mindre ingripande, och därmed proportionerligt, att 

uttagsbeskattning verkställdes när bolagets tillgångar faktiskt avyttrades. 

 Maltadomen har i doktrin varit föremål för kritik. Åsikten har gjorts gällande att 

HFD borde ha hänskjutit fallet till EUD för ett förhandsavgörande.110 Domen kan i vart 

fall tolkas som att reglerna om uttagsbeskattning utgör ett otillåtet hinder enligt EU-

rätten. Hindret kan emellertid rättfärdigas, enligt HFD:s syn på saken, med hänsyn till 

den skatterättsliga territorialitetsprincipen. Samtidigt når reglerna inte upp till kraven 

under proportionalitetsprövningen. Ett bolag ska inte tvingas betala en omedelbar 

utflyttningsskatt i samband med att det företar en flytt. En mindre ingripande åtgärd är 

istället att uttagsbeskattning sker vid tillgångarnas avyttring. 

                                                 
109 Nelson, Beskattning vid aktiebolags hemvistbyte, SvSkt 2006 s. 609. 
110 Se Cejie, Ändrade regler vid utflyttning, SvSkt 2008 s. 760 f. och Mutén, Advanced Rulings Board 
Issues Decision on Corporate Migration, TNI 2006 s. 113. Jfr Dahlberg, Supreme Administrative Court 
Finds Fault With Exit Tax Regime, TNI 2008 s. 168 f. 
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3.2.3 Kommissionens syn på svenska regler om uttagsbeskattning 

I samband med att HFD avgjorde Maltadomen skickade Kommissionen ett motiverat 

yttrande till den svenska Regeringen.111 Yttrandet ifrågasatte svenska 

uttagsbeskattningsreglers förenlighet med EU-rätten. Kommissionen påpekade att 

någon motsvarande beskattning av orealiserade skattekrediter inte var aktuella för ett 

bolag som valde att flytta sin verksamhet inom nationellt territorium.  De svenska 

uttagsreglerna riskerade, enligt Kommissionen, att avskräcka svenska företag från att 

etablera sig i utlandet och utgjorde därför en begränsning av den fria rörligheten. I sitt 

svaromål förnekade inte den svenska Regeringen att reglerna kunde utgöra en 

restriktion av etableringsfriheten, men menade samtidigt på att reglerna kunde 

rättfärdigas med hänsyn till behovet av att säkerställa en välavvägd fördelning av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.112 Med hänvisning till Maltadomen 

förklarade sig Regeringen emellertid villig att agera för att göra reglerna 

proportionerliga (Regeringen bifogade Maltadomen och förklarade sig villig att agera i 

enlighet med denna).113 Att reglerna nu ansågs vara oproportionerliga var en 

helomvändning av den svenska Regeringen, som i svaromål på en tidigare formell 

underrättelse argumenterat för reglernas proportionalitet.114 

3.3 Anstånd med betalning av skatt vid bolagsmigration 

3.3.1 Allmänt 

Till följd av Kommissionens påtryckningar och med anledning av Maltadomen var den 

svenska lagstiftaren tvungen att agera. Lagstiftningsprocessen mynnade ut i ett nytt 

kapitel i dåvarande Skattebetalningslagen (1997:483). Reglerna återfinns numera i 63 

kap. SFL. Förändringen innebar ingen allmän översyn över svenska uttagsregler.115 

Istället synes den svenska lagstiftarens avsikt ha varit att göra vissa mindre justeringar 

till syfte att undanröja effekterna av Maltadomen.116 Enligt egen mening framstår det 

som att lagstiftarens syfte har varit att med minst möjlig medel få Kommissionen att 

                                                 
111 Kommissionen mot Sverige, motiverat yttrande, SG-Greffe(2008)D/205673. 
112 Kommissionen mot Sverige, svar på motiverat yttrande. 
113 A.a. 
114 Kommissionen mot Sverige, svar på formell underrättelse, Fi2008/1764.  
115 Prop. 2009/10:39 s. 14. 
116 A.prop. s. 33. Se även Franck, Kommentar till propositionen om betalningsanstånd i samband med 
uttagsbeskattning m.m., SvSkt 2010 s. 37 f; Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 188. 
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inte fullfölja fördragsbrottsförfarandet. Det i förarbetena valda språkbruket är i många 

delar talande för lagstiftarens ovilja att genomföra alltför omfattande förändringar.117 

3.3.2 Anståndsreglernas utformning 

Reglerna innebär en möjlighet för en skattskyldig att få anstånd med betalning av skatt i 

vissa typer av utflyttningssituationer.118 Avsikten är att neutralisera effekten av att 

uttagsbeskattning skett.119 Av 63 kap. 14 § SFL följer därmed att en obegränsat 

skattskyldig kan få anstånd med betalning av skatt om uttagsbeskattning har skett med 

anledning av 22 kap. 5 § p. 4 IL. Kravet på att den skattskyldige ska vara obegränsat 

skattskyldig motiveras i förarbetena av indrivningsskäl.120 Anståndsmöjligheten är 

fakultativ och en skattskyldig kan välja om omedelbar, eller senarelagd betalning av 

utflyttningsskatt ska gälla, 63 kap. 14 § SFL. I övrigt kan lagstiftningsförändringen 

sammanfattas under följande strecksatser: 

- Den skattskyldige måste ansöka om anstånd hos Skatteverket, 63 kap. 14 § SFL. 

- Anstånd medges med ett år i taget. Den skattskyldige måste årligen ansöka om 

anstånd i syfte att senarelägga betalning av skatt, 63 kap. 14 § st. 2 SFL. 

- Anstånd medges med ett belopp motsvarande den skatt som är hänförlig till 

uttaget, 63 kap. 17 § SFL. Anståndsbeloppet kan emellertid vara lägre, t.ex. om 

den skattskyldige avyttrat någon av tillgångarna som legat till grund för den 

ursprungliga uttagsskatten, 63 kap. 17 § st. 2 och 3 SFL. 

Sammantaget innebär anståndsordningen en möjlighet för ett bolag som flyttar sin 

verkliga ledning till en annan medlemsstat att få anstånd med betalning av skatt. Någon 

materiell förändring av de uttagsregler som förklarats fördragsstridiga i Maltadomen är 

det dock inte fråga om. Bolaget kommer alltjämt vid tidpunkten för flytt att bli föremål 

för uttagsbeskattning. Kombinationen av anståndsregler och uttagsregler innebär 

emellertid att skatten inte behöver betalas vid utflyttningstillfället. Istället kan ett bolag 

ansöka om anstånd, få den slutliga skatten fastställd vid utflyttningstidpunkten, och 

betala skatten vid ett senare tillfälle. Anstånd medges tills tillgångarna, på vilka 

uttagskatten är hänförlig, inte längre finns kvar i näringsverksamheten, 63 kap 14 § och 

                                                 
117 En genomläsning av prop. 2009/10:39 fordras. 
118 A.prop. s. 25. 
119 A.prop. s. 25. 
120 A.prop. s. 19. 
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17 § st. 2 SFL. Förarbetena ger ingen vägledning i fråga om vad som ska förstås med att 

en tillgång inte längre finns kvar i näringsverksamheten. Det är dock rimligt att anta att 

om ett utflyttande bolag mister den legala äganderätten så finns inte längre grund att 

bevilja anstånd. Normalt innebär därmed en avyttring att utflyttningsskatten blir föremål 

för betalning.  

3.3.2.1 Immateriella tillgångar 

Avseende immateriella tillgångar, liksom inventarier, har lagstiftaren valt en annorlunda 

ordning. Istället för att anstånd medges tills att ett bolag väljer att avyttra sina tillgångar 

föreskriver 63 kap. 21 § SFL en form av gradvis/periodisk betalning av skatt. Det är 

fråga om en successiv tvingande upplösning av det ursprungliga anståndsbeloppet över 

tio respektive fem år. Rent tekniskt innebär ordningen att anståndsbeloppet gradvis 

minskas med 1/10 alternativt 1/5 till dess att det ursprungliga anståndsbeloppet är lika 

med noll. Förarbetena är tysta i frågan om vilka typer av immateriella tillgångar som 

omfattas av särregleringen. I praktiken borde det innebära att alla typer av immateriella 

tillgångar ingår. Det kan vara fråga om ex. egenupparbetade patent eller balansförd 

goodwill. Ett konkret exempel kan vara belysande för den gällande ordningen: 

Återkommande till det tidigare nämnda exemplet med ett bolag (X AB) som 

genomför en flytt från Sverige till Luxemburg; som nämnt antas att X AB:s 

tillgångar i huvudsak består av immateriella tillgångar. Mer specifikt kan antas att 

bolagets tillgångar i huvudsak består av egenupparbetade patent. Reglerna om 

uttagsbeskattning innebär att bolaget ska beskattas på skillnaden mellan 

marknadsvärdet och det bokförda värdet på bolagets egenupparbetade patent. Till 

en början innebär det att bolaget måste värdera patenten. Detta i syfte att fastslå det 

aktuella priset om patenten istället hade bjudits ut på marknaden under 

marknadsmässiga villkor, se 61 kap. 2 § IL. Som exempel kan antas att en sådan 

värdering leder till att marknadsvärdet för patenten anses vara 100 milj. Det får 

därutöver antas att det bokförda värdet vid tidpunkten för utflyttningen var 10 milj. 

Bolaget ska således ta upp en vinst på 90 milj. Utflyttningsskatten blir 19,8 milj. 

(22 % av 90 milj.). Beloppet fastställs vid utflyttningstidpunkten.  För det fall X 

AB inte önskar betala utflyttningsskatten omedelbart måste bolaget ansöka om 

anstånd hos Skatteverket, 63 kap. 14 § SFL. Eftersom det är fråga om immateriella 

tillgångar medges anstånd endast över en period på tio år, 63 kap. 21 § st. 3 SFL. 

En tiondel av det totala beloppet kommer falla till betalning varje år tills hela 
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summan är betald. X AB blir tvungen att betala 1,98 milj. per år, över tio år. 

Eftersom X AB inte avyttrat patenten, och kanske inte heller gör någon vinst på 

dem, blir bolaget kanske tvunget att söka finansiering för att kunna betala skatten. 

Tekniken innebär att det från den svenska lagstiftarens håll är irrelevant huruvida 

bolaget faktiskt avyttrat de uttagsbeskattade tillgångarna eller inte. Betalning av skatt 

sker istället vid en godtycklig tidpunkt som inte är förankrad i någon ökning av bolagets 

skatteförmåga, såsom en avyttring av de underliggande tillgångarna. Lagstiftarens 

metod skiljer sig därmed från den i Maltadomen föreslagna metoden, att beskattning ska 

ske när de uttagsbeskattade tillgångarna avyttras. Den valda metoden innebär också att 

lagstiftaren valt att behandla olika tillgångstyper på olika sätt: 

- utflyttningsskatt avseende inventarier betalas gradvis över 5 år 

- utflyttningsskatt avseende immateriella tillgångar betalas gradvis över 10 år 

- utflyttningsskatt avseende övriga tillgångar betalas i sin helhet när tillgångarna 

inte längre finns kvar i näringsverksamheten 

Avseende immateriella tillgångar är det lagstiftarens ståndpunkt att sådana typer av 

tillgångar ”avyttras i mindre utsträckning”.121 För det fall anstånd beviljas med 

betalning av utflyttningsskatt avseende immateriella tillgångar finns enligt lagstiftarens 

mening en ”uppenbar och överhängande risk för att skatten aldrig kommer att behöva 

betalas”.122 Enligt lagstiftaren kan ifrågasättas om anstånd ska medges avseende 

immateriella tillgångar.123 Lagstiftarens farhåga är därmed att upparbetade 

skattekrediter hänförliga till immateriella tillgångar aldrig kommer bli föremål för 

svensk beskattning för det fall anstånd medges tills att sådana tillgångar avyttras. 

Eftersom sådana tillgångar, enligt lagstiftarens syn, inte är avsedda att avyttras kommer 

aldrig någon realisationstidpunkt att inträda. Skattekrediter kan därför komma att helt 

undgå svensk beskattningsjurisdiktion. Lagstiftarens uttalanden i denna del är enligt 

min uppfattning överraskande. Förarbetena bidrar inte med någon analys, eller ens en 

motivering, av skälen för den valda ordningen. Det framstår enligt min mening som 

oklart om immateriella tillgångar avyttras i ”mindre utsträckning”. I vart fall kan det 

inte tas för givet att lagstiftarens påstående i denna del är korrekt. Stöd för påståendet 

saknas. Något utförligt motiv till valet av en 10-årsgräns går inte heller att finna i 
                                                 
121 A.prop. s. 30 (n). 
122 A.prop. s. 30. 
123 A.prop. s. 30. 
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förarbetena. Förarbetena bidrar endast med att förklara att den valda gränsen är 

”lämplig”.124 Remissinstanserna var i denna del kritiska.125 Istället gjordes åsikten 

gällande att gränsen borde avspegla en immateriell tillgångs ekonomiska livslängd, eller 

den beräknade, alternativt faktiska, livslängden för den aktuella tillgången.126 

Lagstiftaren påpekade som svar att någon individuell och på ekonomisk livslängd 

baserad betalning av utflyttningsskatt skulle öka företagens administrativa börda 

avsevärt.127 Det skulle också skapa merarbete för Skatteverket.128 Därför är det 

motiverat med en enkel schablon.129 Valet av just en 10-årsgräns framstår dock som 

oklart. Sammantaget var remissinstanserna kritiska till den valda behandlingen av 

immateriella tillgångar. Kritiken baseras på två förhållanden:130 

- Att utflyttningsskatt av immateriella tillgångar betalas successivt leder till en 

oproportionerlig olikbehandling i jämförelse med om uttagsbeskattning inte 

hade aktualiserats. Successiv betalning av skatt är inte EU-förenligt. 

- Att tidsperioden för successiv betalning av utflyttningsskatt bestämts till 10 år är 

onödigt betungande. Andra tidperioder är mer lämpliga. 

Skälen för att immateriella rättigheter behandlas olikt andra typer av tillgångar framstår 

sammantaget som oklara. Det är enligt min mening förvånande att lagstiftaren inte 

önskat söka något djup i dessa frågor. Återigen finns anledning att påpeka att 

förarbetena återspeglar en verklighet där lagstiftaren verkar ha varit ovillig att göra 

några mer långtgående förändringar av svensk lagstiftning. Istället, och som ovan 

nämnt, ges en tydlig signal om att lagstiftningen kom till i syfte att undanröja effekterna 

av Maltadomen och med minst möjliga medel få Kommissionen att retirera. 

3.3.3 Beskattningskonsekvenser för ett utflyttande aktiebolag 

Kombinationen av anståndsregler och uttagsregler får speciella skattemässiga 

konsekvenser för ett utflyttande aktiebolag i jämförelse med vad som hade varit aktuellt 

för det fall bolaget inte flyttar sin skatterättsliga hemvist. Lagstiftarens metod innebär 

                                                 
124 A.prop. s. 30. 
125 A.prop. s. 31. 
126 A.prop. s. 31. 
127 A.prop. s. 31. 
128 A.prop. s. 31. 
129 A.prop. s. 31. 
130 A.prop. s. 31. 
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att en orealiserad skattekredit omedelbart belastar det flyttande bolagets resultat, 22 kap. 

7 § IL. Eftersom anståndsreformen inte innebar någon materiell förändring av 

uttagsreglerna uppstår beskattningstidpunkten omedelbart i samband med att ett bolag 

flyttar. I jämförelse med en situation där ett bolag inte väljer att förlägga sin verkliga 

ledning utomlands innebär metoden att den svenska skatten uppkommer tidigare än vad 

som annars hade varit fallet.131 Remissinstanserna var kritiska mot denna behandling.132 

Enligt deras åsikt skulle en framskjuten beskattningstidpunkt vara mer lik den som är 

aktuell i avsaknad av utflyttning.133 En sådan metod förespråkades som bekant även av 

HFD i Maltadomen.134 Anståndsreglerna innebär endast att betalningstidpunkten har 

förlagts till ett senare tillfälle. Reglerna kan därmed anses utgöra en börda för ett 

utflyttande bolag eftersom uttagsbeskattningen innebär att en skattepliktig intäkt 

uppstår.135 Även med beaktande av möjligheten till senarelagd betalning framstår 

reglerna som en belastning. Redan själva etablerandet av skatteanspråket innebär 

nämligen en minskning av den skattskyldiges förmögenhet, oaktat möjligheten till 

senarelagd betalning av skatten.136 Ett flyttande bolag måste visserligen inte omedelbart 

betala hela skatten, vilket kan minimera bolagets likviditetsproblem, men den latenta 

skatteskulden uppträder som en belastning i bolagets räkenskaper. Ett flyttande bolag 

kan därmed få svårare att ta nya lån, vilket i sin tur kan påverka bolagets soliditet och 

likviditet.137 Detta kan närmast beskrivas som en indirekt likviditetsmässig nackdel.138 

Rörande reglerna om immateriella tillgångar är det därmed fråga om att en indirekt 

likviditetsnackdel uppstår i samband med etablerandet av skatten, men även fråga om en 

direkt likviditetsnackdel eftersom bolaget måste betala skatten gradvis utan att de 

uttagsbeskattade tillgångarna har realiserats. Den förra nackdelen uppstår som en 

konsekvens av att bolaget kan ha svårt att finna lämplig finansiering (hög ränta, beviljas 

inte lån, m.m.), medan den senare uppstår för att de uttagsbeskattade tillgångarna inte 

har avyttrats. 

                                                 
131 A. prop. s. 16-18. 
132 A. prop. s. 17. 
133 A. prop. s. 17. Även Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 179 f. 
134 RÅ 2008 ref. 30. 
135 Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 179 f. 
136 Weber 2005 s. 135 f.  
137 Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 179 f. 
138 A.a. s. 179 f. 
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Även i andra avseenden innebär det svenska regelverket om utflyttningsbeskattning 

att ett utflyttande bolag blir föremål för en annorlunda skattemässig behandling i 

jämförelse med om bolaget inte hade flyttat sin skatterättsliga hemvist. I en rent 

inhemsk situation, där ett bolag inte förlägger sin skatterättsliga hemvist utomlands, är 

immateriella tillgångar ofta föremål för årliga värdeminskningsavdrag. En åtskillnad bör 

här göras mellan förvärvade och egenupparbetade immateriella tillgångar.  

Avseende förvärvade immateriella tillgångar gäller 18 kap. IL om inventarier i en 

inhemsk situation, 18 kap. 1 § IL. Sådana tillgångar är föremål för räkenskapsenlig 

avskrivning, 18 kap. 13 § IL. I kombination med kompletteringsregeln i 18 kap. 17 § IL 

skrivs därför sådana tillgångar av över fem år. Årliga värdeminskningsavdrag minskar 

bolagets beskattningsbara resultat successivt under hela denna period. När ett bolag 

flyttar sin skatterättsliga hemvist sker dock en annorlunda beskattning av bolaget. 

Uttagsreglerna innebär att ett flyttande bolag ska ta upp marknadsvärdet av bolagets 

tillgångar som intäkt, 22 kap. 7 § IL. Det flyttande bolaget tillåts samtidigt att göra ett 

avdrag som motsvarar det skattemässiga värdet av de uttagsbeskattade immateriella 

tillgångarna, 18 kap 15 a § IL. Sammantaget är det därmed fråga om att bolaget tar upp 

en fiktiv intäkt och samtidigt gör ett avdrag för tillgångarnas skattemässiga restvärde. 

Mellanskillnaden utgör den orealiserade skattekrediten. I en inhemsk situation påverkas 

m.a.o. bolagets resultat successivt genom årliga värdeminskningsavdrag, medan 

bolagets resultat i en utflyttningssituation belastas med hela avskrivningsunderlaget 

kopplad med en fiktiv intäkt. 

 Avseende egenupparbetade immateriella tillgångar är 18 kap IL inte tillämpligt 

eftersom endast förvärvade immateriella tillgångar kan vara föremål för räkenskapsenlig 

avskrivning, se 18 kap. 1 § IL. Av praxis följer att i avsaknad av särskilda regler ska 

periodisering av utgifter för forskning och utveckling följa god redovisningssed.139 

Huvudregeln i 14 kap. 1 § IL är därmed tillämplig. Att god redovisningssed ska följas 

innebär generellt att utgifter, som kvalificeras som tillgång, ska aktiveras och avskrivas 

över tillgångens ekonomiska livslängd eller nyttjandeperiod.140 De årliga 

värdeminskningsavdragen för egenupparbetade immateriella tillgångar beror därmed av 

vilka redovisningsregler det aktuella bolaget tillämpar i sina räkenskaper. Det är dock 

                                                 
139 RÅ 2004 ref 81. Se även RÅ 2004 ref 113. 
140 Knutsson, Redovisningsfrågor i skattepraxis s. 176 f.  
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fortfarande fråga om att årliga värdeminskningsavdrag minskar bolagets 

beskattningsbara resultat successivt under avskrivningsperioden. Förarbetena till 

anståndsreformen behandlar inte egenupparbetade immateriella tillgångar. Det framgår 

dock att avsikten är att samtliga tillgångsslag ska hanteras på samma sätt.141 Det 

förefaller därmed rimligt att anta att beskattning av egenupparbetade immateriella 

tillgångar i en utflyttningssituation ska ske på samma sätt som ifråga om förvärvade 

immateriella tillgångar. Således är det återigen fråga om en olikbehandling mellan en 

intern beskattningssituation och den när ett bolag flyttar till en annan medlemsstat. Till 

skillnad från en rent inhemsk situation belastas bolagets resultat med hela 

avskrivningsunderlaget, tillsammans med en fiktiv intäkt. 

3.3.4 Avslutande bedömning 

Med anledning av de nya reglerna om anstånd med betalning av skatt vid 

bolagsmigration valde Kommissionen att inte gå vidare med fördragsbrottsförfarandet 

mot Sverige.142 Att reglerna för den delen ska anses vara förenliga med EU-rätten bör 

enligt min mening inte tas för givet. Reglerna har inte prövats av EUD. Det kan även 

påpekas att författaren begärt ut, och tagit del av, all relevant korrespondens mellan 

Kommissionen och Sverige i ärendet. Det finns ingen information att tillgå som 

indikerar att Kommissionen analyserat den svenska lagstiftningens förenlighet med EU-

rätten. Det kan inte tas för osannolikt att Kommissionens beslut, att inte gå vidare med 

förfarandet mot Sverige, baserades på Regeringens svar på Kommissionens motiverade 

yttrande.143 Regeringens svaromål indikerar, som tidigare nämnt, att Regeringen hade 

för avsikt att lagstifta i enlighet med Maltadomen.144 Den vidare betydelsen av detta kan 

självklart inte ges någon avgörande vikt. Det är emellertid av betydelse att förstå de 

svenska anståndsreglerna i sin historiska kontext. Särskilt bör betonas att det nuvarande 

rättsläget är mer utvecklat än vid tidpunkten för den svenska lagändringen. 

 Kommissionens motiverade yttrande mot Sverige var del av en process som pågått 

sedan maj 2007.145 Även dessförinnan hade Kommissionen visat intresse för 

medlemsstaternas regler om utflyttningsskatt. Redan under december 2006 hade 

                                                 
141 Prop. 2009/10:39 s. 23-25. 
142 Kommissionen mot Sverige, svar på motiverat yttrande. Även IP/10/299. 
143 A.a. Även Kommissionen mot Sverige, motiverat yttrande, SG-Greffe(2008)D/205673. 
144 Se stycke 3.2.3. Även Kommissionen mot Sverige, svar på motiverat yttrande. 
145 Kommissionen mot Sverige, informell förfrågan, TAXUD E/3 2007 (D) 22285. 
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Kommissionen utformat allmänna riktlinjer för att uppmärksamma medlemsstaterna om 

problematiken mellan regler om utflyttningsskatt och etableringsfriheten.146 Det är 

tydligt att Kommissionens yttrande till Sverige baserades på dessa allmänna riktlinjer, 

liksom att dessa i sin tur baserades på rådande praxis.147 Här är två avgöranden från 

EUD av särskilt intresse; N-fallet och Lasteyrie.148 I princip indikerar avgörandena att 

omedelbar beskattning av orealiserade skattekrediter vid flytt utomlands inte är förenligt 

med EU-rätten.149 Däremot är det förenligt med EU-rätten att ge den skattskyldige ett 

ovillkorligt uppskov med betalning av utflyttningsskatt till dess att den skattskyldige 

avyttrar de utflyttningsbeskattade tillgångarna.150 Avgörandena avser dock endast 

utflyttning av individer. Den för tiden vedertagna uppfattningen var emellertid att denna 

praxis var applicerbar på företagsbeskattningens område.151 Uppfattningen delades av 

Kommissionen.152 Kommissionens uppfattning var att en skattskyldig som utnyttjar 

etableringsfriheten genom att flytta till en annan medlemsstat inte får beskattas tidigare, 

eller betala högre skatt, än en skattskyldig som inte företar en utflyttning.153 Ett 

regelverk liknande den svenska anståndsordningen, som föreskriver gradvis betalning 

av utflyttningsskatt, kan till synes anses stå i strid med denna uppfattning. Beskattning 

och betalning av skatt sker ju inte när tillgångarna avyttras.  

Det framstår sammantaget som oklart varför Kommissionen inte valde att fullfölja 

fördragsbrottsförfarandet mot Sverige. En förklaring kan som nämnt vara att 

Kommissionen inte gjort någon djupare analys av den svenska anståndsordningen. En 

annan förklaring är att Kommissionen helt enkelt anser att det finns goda skäl för det 

svenska regelverket. De allmänna riktlinjerna ger visst stöd för att 

utflyttningsbeskattning av immateriella rättigheter kan vara i behov av särreglering.154 

Kommissionen betonar emellertid att det är av betydelse att beskattning av immateriella 

                                                 
146 KOM(2006) 825. 
147 För samma åsikt se Franck, Finansdepartementets förslag till EG-förenliga regler vid utflyttning av 
aktiebolag m.m, SvSkt 2009 s. 510; Cejie, Ändrade regler vid utflyttning?, SvSkt 2008 s. 761. 
148 Mål C-09/02 Lasteyrie och mål C-470/04 N. 
149 Mål C-09/02 Lasteyrie p. 46; mål C-470/04 N p. 35-36. Även Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 
s. 161 f; Világi, Exit Taxes on Various Types of Corporate Reorganizations in Light of EU Law, ET 2012, 
s. 346. 
150 Mål C-470/04 N p. 35-36, 50-61. Även Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012, s. 161 f; Világi, Exit 
Taxes on Various Types of Corporate Reorganizations in Light of EU Law, ET 2012 s. 346. 
151 Se Nelson 2010 s. 491; Ståhl 2011 s. 116. Se även Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 162 not 4 
m. hänv. 
152 KOM(2006) 825 s. 5. 
153 A.a. s. 6.  
154 A.a. s. 7. 
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rättigheter, i en gränsöverskridande situation, inte får ge upphov till hårdare beskattning 

än i en rent inhemsk situation.155 

3.4 Sammanfattning 

I samband med att ett aktiebolag får till stånd en förändring av sin skatterättsliga 

hemvist genom att flytta sin verkliga ledning till en annan medlemsstat blir bolaget 

föremål för uttagsbeskattning i Sverige. Svenska regler om uttagsbeskattning ansågs 

vara i strid med EU-rätten i Maltadomen samt i Kommissionens motiverade yttrande till 

den svenska Regeringen.156 Som följd av denna utveckling kan ett utflyttande bolag 

numera förlita sig på regler om anstånd med betalning av skatten. Reglerna innebär att 

ett utflyttande bolag kan skjuta på betalningen. Avseende immateriella tillgångar sker 

dock en successiv tvingande upplösning av anståndsbeloppet över 10 år. Ett bolag med 

immateriella tillgångar ska därmed betala uttagsskatten oberoende av om bolagets 

skatteförmåga ökat. Från ett EU-rättsligt perspektiv finns anledning att ifrågasätta denna 

ordning. Reglerna innebär att ett utflyttande bolag omedelbart belastas med 

uttagsskatten, och den gradvisa betalningen av skatten ger upphov till 

likviditetsnackdelar. Trots kompletteringen med anståndsregler till det existerande 

regelverket kan alltså, enligt min mening, ifrågasättas om systemet med successiv 

betalning av skatt på immateriella tillgångar är förenligt med EU-rätten. Samma åsikt 

har förts fram i den juridiska doktrinen och av flera remissinstanser i samband med 

lagstiftningsprocessen.157 Reglerna har inte prövats av EUD. Med hänsyn till 

förekomsten av nyare praxis ger det rådande rättsläget i vart fall upphov till frågetecken 

kring förenligheten av den svenska anståndsordningen rörande immateriella tillgångar. 

 

                                                 
155 A.a. s. 8. 
156 RÅ 2008 ref. 30 och Kommissionen mot Sverige, motiverat yttrande, SG-Greffe(2008)D/205673. 
157 Se prop. 2009/10:39 s. 32; Franck, Finansdepartementets förslag till EG-förenliga regler vid 
utflyttning av aktiebolag m.m., SvSkt 2009 s. 514 f. Cejie verkar vara av åsikten att reglerna innebär en 
rimlig avvägning, men sluter sig till uppfattningen att det inte kan tas för sanning att reglerna är förenliga 
med EU-rätten, se Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 185 f.  
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4. Svensk utflyttningsbeskattnings förenlighet 

med EU-rätten 

4.1 Inledning 

Det har redan visats att det finns en tydlig konflikt mellan medlemsstaternas önskan om 

att belasta ett bolag med skatt i samband med en bolagsmigration, och upprätthållandet 

av den inre marknadens funktion. Det är fråga om ett motsatsförhållande där 

medlemsstaterna önskar säkerställa effektiva skattesystem som skyddar statens 

skattebaser från erosion, medan den fria rörligheten syftar till att försäkra ekonomiska 

aktörer om en inre marknad utan handelshinder.158 Konflikten ska emellertid inte förstås 

som att regler om utflyttningsbeskattning under alla förhållanden inte är förenliga med 

EU-rätten. Gällande praxis från EUD ger tvärtom stöd för att medlemsstaterna, under 

vissa omständigheter, är berättigade att belasta ett bolag med en utflyttningsskatt.159 I en 

serie rättsfall, där National Grid Indus utgör en hörnsten, framgår dock att omedelbar 

beskattning vid utflyttningstillfället i vart fall inte är förenligt med EU-rätten.160 Istället 

har EUD har sällat sig till en ordning där medlemsstaterna får fastställa 

utflyttningsskatten vid tidpunkten för utflyttning, under förutsättning att det utflyttande 

bolaget erbjuds valet mellan omedelbar betalning av skatt eller betalning först vid en 

senare tidpunkt.161 Den centrala frågan är vid vilken tidpunkt en sådan uppbörd av skatt 

får ske? National Grid Indus ger för handen att en medlemsstat inte får kräva betalning 

av skatt förrän de utflyttningsbeskattade tillgångarna realiseras i destinationsstaten.162 

Kommissionen mot Spanien bekräftar detta förhållande.163 Domen kan tolkas som att en 

medlemsstat får kräva betalning av utflyttningsskatt först vid den tidpunkt som hade 

varit tillämplig enligt inhemsk rätt om bolaget inte flyttat sin skatterättsliga hemvist.164 

                                                 
158 Hilling, Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler?, SvSkt 2012 s. 755. 
159 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 46-48. 
160 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 85; mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 31-32; mål C-
64/11 Kommissionen mot Spanien p. 32-40; mål C-301/11 Kommissionen mot Nederländerna p. 14-23; 
mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark p. 32-40. 
161 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 73; mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 32; mål C-
64/11 Kommissionen mot Spanien p. 31-32; mål C-301/11 Kommissionen mot Nederländerna p. 14-23; 
mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark p. 32-40. 
162 Mål C-371/10, National Grid Indus p. 68, 73. Se även Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 185. 
163 Mål C-64/11 Kommissionen mot Spanien p. 34, 39. 
164 Ibid. p. 34, 39. 
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Normalt får därför uppbörd av skatt inte ske innan de utflyttningsbeskattade tillgångarna 

avyttras.165 Huruvida någon annan ordning är förenlig med EU-rätten är synnerligen 

oklart. Särskilt väcker Kommissionen mot Danmark frågetecken.166 Domstolen nämner i 

förbifarten att medlemsstaterna har möjlighet att använda sig av andra tidpunkter för 

uppbörd av utflyttningsskatt än tillgångars faktiska avyttring.167 Vad som avses kan 

ifrågasättas. Den svenska anståndsordningen föreskriver som bekant en form av gradvis 

uppbörd av skatt. Huruvida en sådan ordning uppfyller EU-rättens krav på 

likabehandling ska prövas i det följande. 

4.2 EU-rättslig prövning av nationella skatteregler 

EUD:s prövning av nationella skattereglers förenlighet med EU-rätten utgår vanligen 

från en prövning i tre steg.168 Det första steget består av att avgöra om den skattskyldige 

utövat någon av de grundläggande friheterna, alternativt att det förhållande som angår 

en nationell skatteregel har någon form av gränsöverskridande moment; EU-rätten 

måste m.a.o. vara tillämplig. Det andra steget syftar till att undersöka om den nationella 

regeln som är föremål för prövning utgör en otillåten negativ särbehandling – ett hinder 

för den fria rörligheten. Slutligen, och under förutsättning att ett hinder har konstaterats 

under steg två, undersöker EUD om det finns någon grund för att rättfärdiga 

särbehandlingen.  I detta ingår att bedöma om regeln kan motiveras och att regeln är 

förenlig med den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen. En nationell regel som inte når 

upp till kraven under respektive steg är inte förenlig med EU-rätten.  En analys av 

förenligheten av svenska regler om utflyttningsbeskattning för immateriella tillgångar 

bör lämpligen utgå från samma prövningsmönster som EUD tillämpar. 

4.3  Etableringsfrihetens tillämplighet i utflyttningssituationer 

4.3.1 Allmänt 

En första fråga att ta ställning till är om etableringsfriheten är tillämplig på ett 

förfarande där ett bolag lämnar sin skattejurisdiktion till förmån för en annan. Om EU-

rätten inte är tillämplig är det knappast relevant att diskutera förenligheten av regler om 
                                                 
165 Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 185 f. 
166 Mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark. 
167 Ibid. p. 37. 
168 Weber 2005 s. 3; Ståhl 2011 s. 175 f; Cejie 2010 s. 298 f; Terra & Wattel 2012 s. 60, 892; Hilling, Är 
det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler?, SvSkt 2012 s. 815. 
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utflyttningsskatt i relation till EU-rätten. Annorlunda uttryckt, om EU-rätten inte är 

tillämplig står det varje medlemsstat fritt, att i enlighet med sina egna fiskala intressen 

belasta ett utflyttande bolag med skatt.169 Situationen är ju som förstått annorlunda för 

det fall EU-rätten är tillämplig. En medlemsstats handlingsutrymme är i en sådan 

situation begränsat.170 

Etableringsfriheten finns reglerad i artiklarna 49-55 FEUF och innefattar en rätt att 

etablera sig inom medlemsstaternas territorium. Det står juridiska personer fritt att starta 

och utöva verksamhet i medlemsstaterna under samma villkor som etableringslandet 

föreskriver för inhemska rättssubjekt. I allmänhet bör tillämpningsområdet för de 

grundläggande friheterna tolkas vidsträckt, och EUD:s metod för att undersöka om EU-

rätten är tillämplig kan överlag karaktäriseras som flexibel.171 Utrymmet för att i en 

gränsöverskridande situation finna att EU-rätten inte är tillämplig borde normalt 

betraktas som litet.172 EU-rätten är emellertid endast tillämplig i just gränsöverskridande 

situationer.173 Rent inhemska situationer faller utanför.174 En bolagsmigration innehåller 

per definition ett gränsöverskridande moment.  Likväl framgår inte av fördragens 

artiklar att ett bolag har en rättighet att flytta mellan medlemsstaterna. Huruvida 

etableringsfriheten inbegriper en sådan rättighet har varit en omdebatterad fråga.175 

Fördragen är förvånande tysta i frågan och praxis från EUD är komplicerad och 

svårtolkad. Här kan endast en förenklad framställning göras i frågan, och med 

utgångspunkt i svenska förhållanden.176 

                                                 
169 Se mål C-182/08 Glaxo Wellcome p. 34 och mål C-417/10 3M Italia p. 25. 
170 Korling s. 120. 
171 Thiel EU Case Law on Income Tax: Part 1 s. 450. 
172 A.a. s. 63. 
173 Se bl.a. mål C-107/94 Asscher p. 32 och mål C-403/03 Schempp. Även Hilling, Är det möjligt att 
utforma EU-förenliga skatteflyktsregler?, SvSkt 2012, s. 757. 
174 Ibid. 
175 Se bl.a. Wattel, Exit Taxation in the EU/EEA Before and After National Grid Indus, TNI 2012 s. 371-
379; O’Shea, European Tax Controversies: A British-Dutch Debate: Back to Basics and Is the ECJ 
Consistent?, WTJ 2013 s. 101-127; Gajjar, Your dominion or mine? A Critical Evaluation of the case law 
on freedom of establishment for companies and the restrictions, ICCLR 2013 s. 50-56; Schneeweiss, Exit 
Taxation after Cartesio: The European Fundamental Freedom’s Impact on Taxing Migrating Companies, 
Intertax 2009 s. 363-374; Zernova, Exit Taxes on Companies in the Context of the EU Internal Market, 
Intertax 2011 s. 471-493; Kok, Exit Taxes for Companies in the European Union after National Grid 
Indus, ECTR 2012 s. 200-206; Kemmeren, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2010 (Cit. 
Kemmeren 2011) s. 157-185; Koerts, National Grid Indus. Exit tax […], H&I 2012 s. 35-51. Se även 
Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2013 s. 161-168, och s. 162 not 4 m. hänv. 
176 För en fördjupad diskussion se hänvisningar ovanstående not. 
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4.3.2 Tillämpning av etableringsfriheten i det enskilda fallet 

Redan inledningsvis nämndes att frågan om utflyttningsskatters förenlighet med EU-

rätten inte kan besvaras utan att viss hänsyn tas till de legala och civilrättsliga 

aspekterna av en utflyttning. Det påpekades att en distinktion bör göras mellan en 

bolagsrättslig flytt respektive en flytt av ett bolags skatterättsliga hemvist. Distinktionen 

knyter an till det faktum att olika länder tillämpar olika anknytningsfaktorer för att 

avgöra bolags nationalitet respektive skatterättsliga hemvist.177 För att avgöra ett bolags 

nationalitet går en vattendelare mellan länder som tillämpar registreringsprincipen och 

länder som tillämpar sätesprincipen.178 Enligt registreringsprincipen får ett bolag sin 

funktion som juridisk person i kraft av att den juridiska personen är bildad och 

registrerad enligt de för landet rådande associationsrättsliga reglerna.179 Som tidigare 

framgått sällar sig Sverige till denna kategori av länder, se 2 kap. 24-25 §§ ABL. Enligt 

sätesprincipen däremot avgörs ett bolags nationalitet, och följaktligen vilka 

associationsrättsliga regler som styr bolaget, av platsen för bolagets säte.180 Vilka 

bolagsrättsliga anknytningsfaktorer som är tillämplig i det enskilda fallet kan ha 

skatterättsliga implikationer. I ett rättssystem som tillämpar registreringsprincipen 

fortsätter ett bolag som flyttar sin verkliga ledning till en annan stat att existera.181 

Visserligen kan bolaget komma att få en ny skatterättslig hemvist, men förändringen har 

ingen reell påverkan på bolagets existens som juridisk person. Som visat är detta fallet 

när ett svenskt aktiebolag flyttar sin verkliga ledning från Sverige. I ett rättssystem som 

tillämpar sätesprincipen anses däremot ett bolag typiskt sett likviderat när den verkliga 

ledningen flyttar till en annan jurisdiktion.182 Normalt beskattas då även bolagets alla 

tillgångar.183 Det är emellertid tekniskt sett inte fråga om en utflyttningsskatt.184 

Beskattningskonsekvensen uppstår som en följd av att bolaget slutar existera, inte för att 

bolaget migrerat till en annan stat.185  

                                                 
177 Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 165 f. 
178 Kok, Exit Taxes for Companies in the European Union after National Grid Indus, ECTR 2012 s. 201. 
179 Nelson, Beskattning vid aktiebolagets hemvistbyte, SvSkt 2006 s. 607 f; Cejie, Utflyttning av bolag, 
SvSkt 2012 s. 165-168. 
180 Ibid. 
181 Kok, Exit Taxes for Companies in the European Union after National Grid Indus, ECTR 2012 s. 201. 
182 A.a. s. 201. 
183 A.a. s. 201. 
184 A.a. s. 201. Även Kemmeren 2011 s. 167-169. 
185 A.a. s. 201. Även Kemmeren 2011 s. 167-169. 
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Denna skillnad i beskattnings- (benämning) konsekvens, som är avhängigt den 

enskilda statens bolags- och skatterättsliga anknytningsfaktorer, är en naturlig del av 

den rådande EU-rätten. Etableringsfriheten innefattar visserligen en rätt för bolag att 

etablera sig inom andra medlemsstater, men vad som ska klassificeras som ett bolag är 

en rättighet förbehållen medlemsstaterna. Av artikel 54 FEUF följer nämligen att 

etableringsfriheten angår bolag som har bildats i överensstämmelse med en 

medlemsstats lagstiftning. Det är således nationell rätt som är styrande för ett bolags 

nationalitet.186 Praxis från EUD bekräftar detta förhållande. Av avgörandena Daily 

Mail, Überseering, Cartesio och National Grid Indus framgår, att i avsaknad av någon 

enhetlig bolagsdefinition kan frågan om ett bolags nationalitet endast lösas med 

tillämpning av nationell rätt.187 Till skillnad från en fysisk person, som existerar 

oberoende av någon särskild rättsordning, är en juridisk person endast en juridisk 

fiktion skapad av en nationell rättsordning.188 Bolag existerar endast i kraft av den 

nationella lagstiftning som reglerar bildandet av dem.189 Medlemsstaterna har därmed 

befogenhet att definiera de anknytningsfaktorer som krävs för att ett bolag ska anses 

bildat enligt nationell rätt, och som en logisk följd, även rätten att definiera vad som 

krävs för att bevara denna status.190 En medlemsstat är således behörig att neka ett bolag 

som omfattas av dess nationella rätt möjligheten att behålla dess status som en juridisk 

person när bolaget väljer att förlägga den verkliga ledningen till en annan stat.191 Att ett 

bolag slutar existera på grund av att dess verkliga ledning upphör inom det nationella 

territoriet är därmed, i princip, inte en begränsning av EU-rätten.192  

                                                 
186 Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 165. 
187 Mål 81/87 Daily Mail p. 19-23; mål C-208/00 Überseering p. 67-70; mål C-210/06 Cartesio p. 109; 
mål C-371/10 National Grid Indus p. 25-27. 
188 Roupe, Maria Nelsons avhandling: Utflyttning av aktiebolag – en analys i ljuset av den internationella 
skatterätten och EU-rätten, SN 2011 s. 856. 
189 Mål 81/87 Daily Mail p. 19. Även Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 165; Wattel, Exit 
Taxation in the EU/EEA Before and After National Grid Indus, TNI 2012 s. 372. 
190 Ibid. Se även mål C-378/10 VALE p. 27-29. 
191 AG förslag till avgörande i mål C-371/10 National Grid Indus p. 23. 
192 Kok, Exit Taxes for Companies in the European Union after National Grid Indus, ECTR 2012 s. 201. 
Jfr mål C-210/06 Cartesio p. 110-112 och mål C-371/10 VALE p. 27-29. Fallen ger stöd för uppfattningen 
att en medlemsstat som tillämpar sätesprincipen inte kan kräva likvidation av ett utflyttande bolag för det 
fall destinationsstatens lagstiftning möjliggör en ombildning av det inkommande bolaget till en inhemsk 
bolagsform i destinationsstaten, se Zernova, Exit Taxes on Companies in the Context of the EU Internal 
Market, Intertax 2011 s. 471-493; Cerioni, The ”Final Word” in the Free Movement of companies in 
Europe Following the ECJ’s Vale Ruling and a Further Exit Tax Case?, ET 2013 s. 329-340; Kourts, 
National Grid Indus. Exit tax […], H&I 2012 s. 48 f. 
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Den åtskillnad som görs mellan stater som tillämpar registreringsprincipen och 

stater som tillämpar sätesprincipen har konsekvenser för frågan om etableringsfrihetens 

tillämplighet. Det har framförts, väldigt förenklat, att ett bolag som flyttar från en stat 

som tillämpar sätesprincipen i princip inte har möjlighet att åberopa 

etableringsfriheten.193 Bolaget upphör nämligen att existera i samband med flytten. Att 

ett bolag slutar existera som en följd av att bolaget flyttar sin verkliga ledning är, som 

redan framgått, inte i sig själv en inskränkning av EU-rätten, utan endast en följd av att 

nationell rätt avgör när, var och hur ett bolag anses existera. Det finns således inget 

rättssubjekt som kan påkalla etableringsfriheten. Situationen kan jämföras med ett bolag 

som flyttar från en stat som tillämpar registreringsprincipen. Den vedertagna 

uppfattningen är att ett sådant bolag kan åberopa rätten till fri etablering mot 

ursprungsstaten.194 Till skillnad från ett bolag som flyttar från en ”sätesstat” utgör ett 

sådant bolag fortfarande en juridisk person i ursprungsstaten. National Grid Indus ger 

enligt min mening tydligt stöd för denna uppfattning.195 

National Grid Indus rörde ett Nederländskt BV, som efter tillämpning av det 

aktuella skatteavtalet fick sin skatterättsliga hemvist i Storbritannien (p. 13-14). 

Enligt domstolen hade bolagets flytt av dess verkliga ledning till Storbritannien 

ingen inverkan på företagets status som ett bolag enligt nederländsk rätt (p. 28). 

Utflyttningen av bolagets skatterättsliga hemvist hade därmed ingen påverkan på 

bolagets möjlighet att åberopa etableringsfriheten (p. 31-32). Eftersom bolaget var 

bildat i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning enligt artikel 54 

FEUF, och inte förlorade sin status som sådant i samband med flytten, kunde 

bolaget åberopa etableringsfriheten enligt artikel 49 FEUF (p. 32-33). Domstolen 

gav inget gehör för de intervenerande staternas motargument. Om en medlemsstat 

har tillåtelse att kräva att ett bolag upplöses och likvideras i samband med 

utflyttning borde rimligen en medlemsstat även kunna ställa skattemässiga krav på 

ett utflyttande bolag, utan att EU-rätten för den delen blir tillämplig (p. 29). 

Domstolen poängterade dock att frågan i fallet inte rörde bolagsrättsliga 

förhållanden, utan endast förenligheten av lagstiftning som inte påverkade bolagets 

status som en juridisk person (p. 31). EU-rätten var därmed tillämplig. 

                                                 
193 Kemmeren 2011 s. 167-169; Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 167 f; Kourts, National Grid 
Indus. Exit tax […], H&I 2012 s. 48 f. Se även hänvisningar not 175 ovan. 
194 Ibid. Jfr Nelson 2010 s. 795-799. 
195 Mål C-371/10 National Grid Indus.  
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Domstolens resonemang i National Grid Indus bekräftas av senare praxis.196 Gällande 

en stat som tillämpar registreringsprincipen är därmed rättsläget klart. Ett bolag som 

flyttar sin skatterättsliga hemvist kan åberopa etableringsfriheten till syfte att uppnå ett 

mer fördelaktigt resultat mot ursprungsstaten. Ett skatterättsligt hemvistbyte åtnjuter 

m.a.o. fördragsrättsligt skydd.197 Ett exempel kan tydliggöra situationen: 

Utgångspunkt kan tas i det tidigare använda exemplet, med bolaget X AB som 

genomför en förändring av platsen för bolagets verkliga ledning. Som redan 

åskådliggjorts innebär svensk lagstiftning, trots förändringen av bolagets 

skatterättsliga hemvist, att X AB fortsatt är att betrakta som en svensk juridisk 

person. Att X AB förlägger sin hemvist till Luxemburg påverkar inte bolagets 

status enligt svensk lagstiftning. I enlighet med vad som ovan framkommit kan 

därmed X AB åberopa etableringsfriheten för det fall bolaget anser att svensk 

lagstiftning utgör en otillåten särbehandling. Enligt de principer som bl.a. 

framkommit i National Grid Indus är etableringsfriheten är tillämplig. 

Följden av etableringsfrihetens tillämplighet är att en medlemsstats 

lagstiftningsutrymme ifråga om utflyttningsskatter är begränsad. Medlemsstaten måste 

ta hänsyn till EU-rättens krav på likabehandling. För svensk del innebär det att reglerna 

om anstånd med betalning av utflyttningsskatt kan komma att utgöra en negativ 

särbehandling för det fall kriterierna under steg två i trestegsprövningen är uppfyllda. 

4.4 Relevant praxis på området för utflyttningsbeskattning 

4.4.1 Inledning 

Till syfte att utreda om svenska regler om successiv betalning av skatt avseende 

immateriella tillgångar i samband med en bolagsmigration är kompatibla med EU-rätten 

kan det vara av betydelse att orientera sig med den praxis som står till buds. Som redan 

framgått är National Grid Indus av särskild betydelse.198 Fallet är betydelsefullt från 

svenskt perspektiv då förhållandena i fallet överensstämmer med svenska.199  Senare 

                                                 
196 Se bl.a. mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 23. 
197 Jfr Nelson 2010 s. 797. 
198 Mål C-371/10 National Grid Indus. 
199 Se Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 178. 
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fall av betydelse är Kommissionens fördragsbrottförfaranden mot Portugal, Spanien 

och Danmark.200 

4.4.2 National Grid Indus201 - omedelbar beskattning strider mot EU-rätten 

National Grid Indus avgjordes i november 2011 inför stor avdelning. Avgörandet avsåg 

ett nederländskt bolag (BV) som hade flyttat sin verkliga ledning till Storbritannien.202 

Efter tillämpning av skatteavtalet mellan Nederländerna och Storbritannien fick bolaget 

sin skatterättsliga hemvist i Storbritannien. Nederländerna förlorade som följd all 

beskattningsrätt över bolaget, trots att bolaget alltjämt var obegränsat skattskyldig i 

Nederländerna. Under dessa omständigheter föreskrev nederländsk rätt omedelbar 

beskattning av orealiserade skattekrediter hos bolaget. Bolaget hade vid tidpunkten för 

utflyttning endast en tillgång – en koncernintern lånefordran uttryckt i brittiska pund. 

En tillämpning av nederländsk rätt innebar att orealiserade övervärden i form av 

valutakursvinster blev föremål för omedelbar beskattning. 

 Domstolen konstaterade att den omedelbara beskattningen av orealiserade 

övervärden utgjorde en inskränkning i etableringsfriheten.203 Enligt domstolens 

förmenande skulle en liknande beskattningskonsekvens inte utlösas för det fall bolaget 

istället hade flyttat den verkliga ledningen inom Nederländerna.204 Den nationella 

lagstiftningen gav därmed upphov till nackdelar i likviditetshänseende eftersom ett 

utflyttande bolag beskattades på orealiserade övervärden, medan ett bolag som flyttade 

inom landet inte behövde utstå samma behandling.205 Inskränkningen kunde emellertid 

motiveras med hänsyn till säkerställandet av en välavvägd fördelning av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.206 För att bedöma frågan om 

proportionalitet gjorde domstolen en distinktion mellan att fastställa beloppet av en 

utflyttningskatt, respektive, betalning av en utflyttningsskatt. Domstolen fann att 

fastställande av skattebeloppet vid tidpunkten för ett bolags flytt är förenlighet med EU-

rätten. Däremot är det inte proportionerligt att kräva omedelbar betalning av skatt.207 

                                                 
200 Mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal; mål C-64/11 Kommissionen mot Spanien; mål C-261/11 
Kommissionen mot Danmark. 
201 Mål C-371/10 National Grid Indus. 
202 Ibid. p. 10-14. 
203 Ibid. p. 37-38. 
204 Ibid. p. 37-38. 
205 Ibid. p. 37. 
206 Ibid. p. 48-49. 
207 Ibid. p. 85. 
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Istället är det mindre ingripande om det berörda bolaget har möjlighet att välja mellan 

omedelbar betalning av skatt eller uppskjuten betalning av skatt tills tillgångarna 

realiseras.208 Det berörda bolaget har då möjlighet att välja den betalningsmetod som det 

finner mest lämplig. Enlig domstolen är en sådan åtgärd är tillräcklig för att säkerställa 

den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. Av 

avgörandet framgår dock inte vilken form av uppskjuten betalning av utflyttningsskatt 

som är proportionerlig. 

4.4.3 Relevant praxis efter National Grid Indus 

I ett senare avgörande från september 2012 ifrågasatte Kommissionen portugisiska 

regler om utflyttningskatt.209  Bestämmelser innebar omedelbar beskattning av 

orealiserade övervärden i situationer, (1) när ett bolag flyttade sitt säte från Portugal till 

en annan medlemsstat, (2) när en portugisisk filial upphörde med sin verksamhet i 

Portugal, och, (3) när tillgångar överfördes från ett portugisiskt fast driftställe till en 

annan medlemsstat.210 Det portugisiska regelverket innebar omedelbar beskattning av 

tillgångar på skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde.211  Kommissionen 

ansåg att den aktuella lagstiftningen utgjorde en inskränkning av etableringsfriheten och 

väckte därför talan inför EUD. I likhet med National Grid Indus fann EUD att reglerna 

utgjorde en inskränkning av etableringsfriheten eftersom någon möjlighet till uppskov 

med betalning av utflyttningsskatt inte fanns att tillgå. Reglerna var därför 

oproportionerliga och i strid med EU-rätten. Avgörandet är i relevanta delar i linje med 

National Grid Indus, men klargjorde inte rättsläget om hur villkoren för uppskov med 

betalning av utflyttningsskatt får utformas. Fallet tydliggör dock att principerna som 

följer av National Grid Indus, som endast rörde en koncernintern fordran, inte är 

begränsade till att avse enstaka finansiella tillgångar.212 

I ännu ett rättsfall rörande utflyttningsbeskattning från april 2013 ifrågasatte 

Kommissionen spansk lagstiftning som belastade ett utflyttande bolag med en 

                                                 
208 Ibid. p. 68, 73. 
209 Mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal. För en mer utförlig analys se Nelson, Analys: 
Fördragsbrottstalan – utflyttningsbeskattning, Karnov rättsfallanalys av mål C-38/10 (hämtat från 
http://juridik.karnovgroup.se den 12 januari 2014). 
210 Mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 2-6. 
211 Ibid. p. 2-6. 
212 Dourado, ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2012 s. 215. Även AG förslag till avgörande 
i C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 33, 64-66. 
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omedelbar utflyttningsskatt på orealiserade övervärden.213 EUD fann, i likhet med 

tidigare praxis, att omedelbar beskattning av orealiserade övervärden vid 

utflyttningstillfället är en åtgärd som inte står i proportion till syftet med en sådan 

beskattning. Säkerställandet av en välavvägd fördelning av beskattningsrätten kan 

åstadkommas genom mindre ingripande åtgärder. Det bör i sammanhanget påpekas att 

spansk lagstiftning tillätt uppskov med betalning av utflyttningsskatt för det fall den 

skattskyldige tillfälligt saknade förmåga att betala skatten.214 Domstolen fann dock att 

uppskovsmekanismen inte var adekvat. Uppskovsperioden var begränsad till en 

tidsperiod som den skattskyldiges ekonomiska situation omöjliggjorde betalning.215 

 Slutligen, i juli 2013, konstaterade EUD återigen att omedelbar uppbörd av 

utflyttningsskatt är i strid med EU-rätten.216 Målet gällde dansk lagstiftning som innebar 

omedelbar beskattning av orealiserade värdeökningar på tillgångar i samband med att 

dessa fördes ut ur Danmark.217 Dansk lagstiftning medgav inga uppskovsmöjligheter. I 

huvudsak återspeglar fallet samma överväganden som beskrivits ovan. Fallet bekräftar 

att ställningstagandena från National Grid Indus inte är begränsade till kapitalvinster 

och enstaka finansiella tillgångar, utan är generellt tillämpliga avseende olika typer av 

tillgångar.218 Rörande tillgångar som inte är avsedda att realiseras (eller möjligen, inte 

avsedda att avyttras) påtalade domstolen att det kan vara nödvändigt att föreskriva en 

annan betalningsutlösande händelse än överlåtelse (eller möjligen avyttring i en vidare 

bemärkelse) för att säkerställa den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna.219 En sådan betalningsutlösande händelse måste emellertid 

utgöra en mindre restriktiv åtgärd än omedelbar beskattning i samband med ett bolags 

utflyttning.220 

                                                 
213 Mål C-64/11 Kommissionen mot Spanien. Fallet är inte översatt och finns endast tillgängligt på franska 
och spanska. 
214 Ibid. p. 37. 
215 Ibid. p. 37-39. 
216 Mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark. Fallet är inte översatt och finns endast tillgängligt på 
franska och danska. 
217 Ibid. p. 2-3. 
218 Ibid. p. 35. 
219 Ibid. p. 33-38. 
220 Ibid. p. 37. 



 53 

4.4.4 Avslutande bedömning 

Sammantaget har EUD i flera avgöranden nått slutsatsen att nationella regler om 

utflyttningsbeskattning utgör en inskränkning av etableringsfriheten.221 Domstolen har 

samtidigt bekräftat att ursprungsstaten får utöva beskattningsrätt över orealiserade 

skattekrediter, som upparbetats inom det nationella territoriet, i samband med att ett 

bolag lämnar statens jurisdiktion. I den mån utflyttningsskatter anses vara 

proportionerliga har EUD således principiellt godtagit medlemsstaternas 

utflyttningsskatter. Domstolen skiljer dock på fastställandet av skatten och betalning av 

densamma. Enligt domstolen är det förenligt med EU-rätten att fastställa den slutliga 

skatten vid tidpunkten för utflyttning av ett bolag. Däremot ska betalning ske vid en 

senare tidpunkt. Så långt är rättsläget klart. Tyvärr har domstolen inte i någon större 

utsträckning utvecklat rättsläget rörande vid vilken senarelagd tidpunkt betalning av 

utflyttningsskatt ska ske. Av praxis kan i denna fråga följande tankegång utläsas:222 

- Generellt ska betalning av skatt ske vid samma tidpunkt som är aktuellt i en rent 

intern situation. 

- Vanligen bör betalning av skatt ske när en tillgång realiseras/avyttras. 

- Vissa tillgångar är inte avsedda att realiseras/avyttras. 

- För dessa typer av tillgångar får en annan tidpunkt än överlåtelse/avyttring 

användas som betalningsutlösande faktor. 

- En alternativ tidpunkt måste vara för etableringsfriheten mindre ingripande än 

omedelbar beskattning/betalning av skatt. 

Det är svårt att får grepp om vad EUD åsyftar med att vissa tillgångar inte är avsedda att 

avyttras eller realiseras, och huruvida detta begrepp är relevant gällande både 

immateriella tillgångar. Det är enligt min mening inte otänkbart att domstolens vaghet i 

denna del ger uttryck för en medveten strategi. Det borde vara praktiskt svårt – och kan 

ge upphov till en rigid rättspraxis – att med exakthet definiera vilka typer av tillgångar 

som inte är avsedda att realiseras eller avyttras. Detta är istället lämpligen en fråga som 

avgörs på medlemsstatsnivå. Det finns samtidigt, enligt min uppfattning, visst utrymme 

                                                 
221 Mål C-371/10 National Grid Indus; mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal; mål C-64/11 
Kommissionen mot Spanien; mål C-301/11 Kommissionen mot Nederländerna; mål C-261/11 
Kommissionen mot Danmark. 
222 Se mål C-371/10 National Grid Indus; mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark; mål C-64/11 
Kommissionen mot Spanien. 
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att argumentera för att domstolens uttalande i Kommissionen mot Danmark är av 

begränsad signifikans. Avgörandet har inte översatts till andra språk än franska och 

danska, vilket indikerar att avgörandet eventuellt är av mindre betydelse. Kommentaren 

presenterades också som ett obiter dictum, dvs. vid sidan om saken. Uttalandet utgör 

m.a.o. inte en nödvändig del av domstolens motivering. Till detta kan tilläggas att 

Kommissionen mot Danmark rörde dansk lagstiftning om utflyttningsskatt när danska 

juridiska personer överförde enskilda tillgångar till ett fast driftställe inom EU/EES. Till 

skillnad från när ett bolag flyttar sin verkliga ledning till en annan medlemsstat kvarstår 

under sådana förhållanden ett bolags huvudkontor i ursprungsstaten. Av den 

anledningen finns skäl att vara försiktig, och tillämpa domskälen med omsorg ifråga om 

andra typer av bolagsmigration. Av domstolens avgöranden kan dock sammantaget 

följande slutsatser framhållas: 

- Omedelbar betalning av utflyttningskatt på orealiserade skattekrediter vid ett 

bolags hemvistbyte är inte förenligt med etableringsfriheten eftersom det strider 

mot proportionalitetsprincipen. Omedelbar betalning ger upphov till 

likviditetsnackdelar för det utflyttande bolaget. 

- Fastställandet av skattebeloppet vid tidpunkten för ett bolags hemvistbyte är 

tillåtet med hänvisning till den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna. 

- Även om omedelbar uppbörd av skatt är förbjudet har domstolen i någon mån 

öppnat upp för möjligheten att beskatta orealiserade övervärden vid ett annat 

tillfälle än den faktiskt avyttringstidpunkten av en tillgång. En sådan åtgärd får 

dock inte vara mer skadlig för den fria rörligheten än om ett hemvistbyte inte 

företagits. 

Det är mot bakgrund av ovanstående slutsatser som de svenska reglerna, som erbjuder 

en skattskyldig möjlighet att välja mellan omedelbar eller successiv betalning av 

utflyttningsskatt på immateriella tillgångar, bör prövas. 

4.5 Innebörden av etableringsfriheten i utflyttningssituationer 

4.5.1 Allmänt 

Etableringsfriheten innebär att alla former av inskränkningar som inte kan rättfärdigas 

är förbjudna. Syftet är primärt att säkerställa nationell behandling i destinationsstaten, 
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men utgör samtidigt ett förbud för ursprungsstaten att hindra ett bolag som bildats i 

överensstämmelse med dess lagstiftning från att etablera sig i andra medlemsstater.223 

Hinder i ursprungsstaten, liksom hinder i destinationsstaten, är därmed principiellt 

förbjudna.224 I ett stort antal rättsfall från EUD framgår att etableringsfriheten förbjuder 

ursprungsstaten från att tillämpa skatteåtgärder som motverkar gränsöverskridande 

etableringar.225 Nationella åtgärder som gör utövandet av etableringsfriheten mindre 

attraktivt är m.a.o. att klassificeras som en inskränkning av densamma.226 Det andra 

steget i prövningen syftar således till att undersöka om en nationell skatteregel utgör ett 

hinder av den fria etableringen inom gemenskapen. Centralt härför är att avgöra om en 

nationell åtgärd utgör en negativ särbehandling av en gränsöverskridande situation.227 

Ett hinder anses vanligen föreligga om ett gränsöverskridande förhållande behandlas 

sämre än ett objektivt jämförbart förhållande.228 En viktig del i prövningen är således att 

avgöra om det föreligger en skillnad i behandling mellan två situationer som är objektivt 

jämförbara.229 Endast i objektivt jämförbara situationer föreligger nämligen enligt EU-

rätten ett krav på likabehandling.230 Eller annorlunda uttryckt, om situationerna inte är 

objektivt jämförbara är det möjligt för ursprungsstaten att tillämpa annorlunda 

skatteåtgärder på den gränsöverskridande situationen. Avgörande för prövningen om en 

nationell skatteregel anses utgöra ett hinder är således att en objektivt jämförbar 

situation anses föreligga, ett s.k. jämförelseobjekt.231 

 Vilka situationer som är objektivt jämförbara har preciserats i praxis, men det är 

samtidigt svårt att dra några generella slutsatser om hur prövningen ska genomföras i 

det enskilda fallet.232 Generellt är det dock sällsynt att EUD finner att två situationer 

inte är jämförbara, och på den grunden finner att en olikbehandling är godtagbar.233 

Inom doktrinen har rentav slutsatsen dragits att det kan presumeras att en 

                                                 
223 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 35; mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 25. 
224 Att även hinder i ursprungsstaten kan vara otillåtna inskränkningar blev klart i mål C-264/96 ICI. Se 
även Ståhl 2011 s. 134. Jfr dock äldre praxis, se bl.a. mål C-112/91 Werner.  
225 Se bl.a. mål C-446/03 Marks & Spencer och mål C-414/06 Lidl Belgium. 
226 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 36; mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 26. 
227 Hilling, Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler?, SvSkt 2012 s. 757. 
228 Ståhl 2011 s. 175; Dahlberg 2012 s. 339 f. Jfr mål C-293/06 Shell. 
229 Jfr mål C-293/06 Shell vari en skatteregel ansågs utgöra ett hinder av den fria rörligheten trots att det 
inte var fråga om särbehandling mellan två objektivt jämförbara situationer, se Ståhl 2011 s. 105. 
230 Ståhl 2011 s. 175.  
231 Cejie 2010 s. 277. 
232 Ståhl 2011 s. 135. 
233 A.a. s. 135. 
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gränsöverskridande situation alltid är jämförbar.234 Avseende hinder i ursprungsstaten 

har EUD heller aldrig funnit att två situationer inte är objektivt jämförbara.235 Rörande 

svenska regler om utflyttningsbeskattning ligger det också närmast att diskutera frågan 

om hinder utifrån ursprungsstatens perspektiv. Utflyttningsbeskattningsregler kan, som 

redan påvisat, leda till att ett bolag ”stängs inne” i ursprungsstaten, och avhålls från att 

etablera sig i andra medlemsstater. Regler om utflyttningsbeskattning gör utövandet av 

etableringsfriheten mindre attraktivt då det är uppenbart att betalandet av skatt för att 

kunna röra sig över medlemsstaternas gränser knappast ger bolagen incitament till fri 

rörlighet.236 Således står klart att utflyttningsskatter, likt den svenska modellen, rent 

principiellt kan anses ge upphov till negativ behandling. Som redan påpekats innebär 

dock inte EU-rätten generellt, och etableringsfriheten specifikt, att gränsöverskridande 

aktiviteter alltid ska vara skattemässigt neutrala.237 Bedömningen måste utgå från att det 

föreligger en negativ behandling i jämförelse med en objektivt jämförbar situation. 

Denna bedömning ska ske med utgångspunkt i varje enskild skatteregel, och skall i 

första hand baseras på hur skatteregeln är utformad.238 

4.5.2 Lokal eller global jämförelsemetod 

Att finna korrekta jämförelseobjekt är inte allid en lätt sak.239 Domstolens praxis visar 

på flexibilitet i frågan.240 En första sak att ta ställning till är om jämförelsen skall utgå 

från ett globalt eller lokalt perspektiv.241  Bedömningen av huruvida ett hinder 

föreligger kan nämligen ske mot bakgrund av endast ursprungsstatens lagstiftning eller 

med beaktande av lagstiftningen i både ursprungsstaten och destinationsstaten.242 Vad 

som vid en lokal jämförelse resulterar i att ett hinder av EU-rätten anses föreligga, kan 

vid en global jämförelse leda till en annan bedömning. En global jämförelse kan således 

vid prövning av samma situation leda till att ett hinder anses ”neutraliserat”. Avhängigt 

                                                 
234 Se Cejie 2010 s. 277 not 917 m. hänv. 
235 Ståhl 2011 s. 136.  
236 Terra & Wattel 2012 s. 955. Även Nelson 2010 s. 543. 
237 Se ex. mål C-365/02 Lindfors p. 34 och mål C-371/10 National Grid Indus p. 62. 
238 Ståhl 2011 s. 135; Cejie 2010 s. 279 f.  
239 Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 184. 
240 För en omfattande rättsfallsanalys se Terra & Wattel 2012 s. 881-910. 
241 Begreppen lokal och global jämförelse är hämtade från Cejie 2010 s. 280. I den juridiska doktrinen 
används även andra termer för att beskriva samma form av jämförelse, ex. per-country/overall approach, 
se Carril, National Tax Sovereignty and EC Fundamental Freedoms: The Impact of Tax Obstacles on the 
Internal Market, Intertax s. 105-113. 
242 Cejie 2010 s. 280 f; Terra & Wattel 2012 s. 881-910; Carril, National Tax Sovereignty and EC 
Fundamental Freedoms: The Impact of Tax Obstacles on the Internal Market, Intertax s. 105. 
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vilka lagar och regler som gäller i ursprungsstaten och destinationsstaten kan en 

jämförelse därmed leda till olika resultat beroende på om ett lokalt eller globalt 

perspektiv intas.  

Enligt Terra & Wattel kan periodiska utflyttningsbeskattningsmodeller, likt den 

svenska, komma att utgöra en mindre börda för ett utflyttande bolag än vad som vid 

första anblick kan tros vara fallet.243 Anledningen är att ett bolag som flyttar mellan 

medlemsstaterna troligtvis beviljas en step-up i destinationsstaten.244 Inom svensk rätt 

avses här regler om beskattningsinträde, 20 a kap. IL. Generellt innebär denna typ av 

regler att ett inkommande bolag tillåts balansföra sitt tillgångsinnehav till ett värde som 

motsvarar tillgångarnas marknadsvärde vid införandetidpunkten.245 Eftersom 

tillgångarnas bokförda värde också utgör avskrivningsunderlaget för tillgångar som är 

föremål för värdeminskningsavdrag, kommer stater som använder sig av step-up att 

beakta värdeförändringar som uppstår efter att en bolagsmigration är genomförd. Under 

dessa omständigheter kan nackdelen av att behöva betala en utflyttningsskatt i 

ursprungsstaten, kompenseras av att ett utflyttande bolag beviljas en korresponderande 

ökning av avskrivningsunderlag i destinationsstaten, vilket leder till en i motsvarande 

mån lägre skatteexponering.246 Ett exempel kan åskådliggöra situationen: 

Anta att ett svenskt aktiebolag (X AB) avser att flytta till en annan medlemsstat. 

För enkelhetens skull kan förutsättas att bolaget endast har en tillgång. Det är fråga 

om ett patent med ett marknadsvärde om 100. Det skattemässigt bokförda värdet är 

0. Vid tidpunkten för utflyttning från Sverige blir X AB föremål för 

utflyttningsbeskattning. Den beskattningsbara vinsten är 100 (100-0). 

Utflyttningsskatten blir 22 (22 % av 100). Om X AB ansöker om anstånd ska 2,2 

betalas varje år över 10 år. Om destinationsstaten erbjuder X AB en step-up till 

marknadsvärde kommer patentets bokförda värde vara 100 i bolagets räkenskaper. 

Under förutsättning att skattesatsen i destinationsstaten motsvarar svensk 

bolagsskattesats, och att avskrivningstiden i destinationsstaten motsvarar antalet år 

som anstånd medges med i Sverige, kan utflyttningsskatten i Sverige neutraliseras. 

Bolaget kommer årligen kunna göra ett värdeminskningsavdrag i destinationsstaten 

                                                 
243 Terra & Wattel 2012 s. 966 f. För ett liknande resonemang se Zernova, Exit Taxes on Companies in 
the Context of the EU Internal Market, Intertax s. 483 f; Meussen, National Grid Indus Case: Re-
Thinking Exit Taxation, ET 2012 s. 191 f. 
244 Terra & Wattel 2012 s. 966 f.  
245 A.a. s. 966 f. 
246 A.a. s. 966 f. 
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med 10 (100 bokfört värde/10 år). Det skattemässiga värdet av ett sådant avdrag är 

2,2 (22 % av 10). Nackdelen i likviditetshänseende, att betala en skatt om 2,2 

årligen i Sverige, kompenseras således av att bolaget åtnjuter en motsvarande 

sänkning i destinationsstaten. 

Som exemplet visar kan utflyttningsbeskattning i ursprungsstaten, under gynnsamma 

förhållanden, komma att kompenseras av en förmånlig behandling i 

destinationsstaten.247 En fullständigt neutral beskattning kan dock endast uppnås under 

optimala förhållanden. Som framgår av exemplet krävs överensstämmelse mellan de 

berörda medlemsstaterna ifråga om utflyttningsregler, avskrivningsregler och 

bolagsskattesats.248 Det förutsätts därtill att destinationsstaten har regler om step-up, och 

att dessa tillåter en uppskrivning av tillgångarnas värde till en nivå som korrelerar med 

utflyttningsskatten i ursprungsstaten.249 Även under optimala förhållanden föreligger 

dock, enligt min mening, en risk för att det utflyttande bolaget tvingas utstå en negativ 

behandling ur likviditetshänseende.250 Så skulle kunna vara fallet om ett utflyttande 

bolag ännu inte gör någon vinst på dess tillgångar; ex. om ett egenutvecklat patent inte 

ännu genererar någon avkastning. Under sådana omständigheter har ett utflyttande 

bolag ingen möjlighet att väga upp för den likviditetsbrist som en utflyttningsskatt 

medför.251 Exemplet åskådliggör dock vad som skulle kunna komma att beaktas under 

en global jämförelsemetod. Som framgått kan lagstiftningen i destinationsstaten under 

vissa förhållanden omintetgöra en oförmånlig behandling i ursprungsstaten. Vid 

beaktande av båda rättsordningar föreligger m.a.o. inte något hinder av EU-rätten 

eftersom ett utflyttande bolag, sett ur ett globalt perspektiv, inte är föremål för någon 

negativ behandling.  

Perspektivet är enligt egen mening intressant, men ger knappast vägledning eller 

förståelse för vilken jämförelse EUD skulle komma att tillämpa vid en prövning av 

svenska regler om utflyttningsbeskattning. För egen del får det anses som ovisst om en 

global jämförelse är den korrekta. Av praxis att döma används den globala metoden 

                                                 
247 Cejie diskuterar kortfattat ett liknande exempel, dock med frågan om juridisk dubbelbeskattning för 
individer som utgångspunkt, se Cejie 2010 s. 309. 
248 Terra & Wattel 2012 s. 966 f. 
249 Belgien och Storbritannien erbjuder inte inkommande bolag step-up, se Terra & Wattel 2012 s. 967. 
250 Även Cejie verkar vara av uppfattningen att ett hinder kan anses föreligga under en global 
jämförelsemetod, dock av andra skäl än vad som argumenterats för här, se Cejie 2010 s. 309. 
251 För en liknande åsikt se Kemmeren 2011 s. 170 f.  



 59 

selektivt och det framstår som osäkert om den är aktuell rörande utflyttningsskatter.252 I 

rättsfallen National Grid Indus och Kommissionen mot Portugal verkar domstolen 

visserligen ha beaktat lagstiftningen i destinationsstaten.253 Det är enligt domstolen 

förenligt med den skatterättsliga territorialitetsprincipen, sammankopplad med en 

tidsmässig komponent (dvs. bolagets vistelse i ursprungsstaten), att ursprungsstaten 

tillåts fastställa utflyttningsskatten omedelbart i samband med ett bolags utflyttning.254 

Ursprungsstaten behöver således inte beakta eventuella värdeförändringar på ett bolags 

tillgångar som inträffar efter en bolagsmigration.255 Det ankommer istället på 

destinationsstaten att beakta värdeökningar och värdeminskningar på ett inkommande 

bolags tillgångar.256 Den omständigheten att destinationsstaten, inom ramen för sitt 

skattesystem, eventuellt inte tar hänsyn till senare värdeförändringar medför dock ingen 

skyldighet för ursprungsstaten att korrigera sitt beteende.257 

Av uttalandena att döma framgår att domstolen i viss utsträckning tar 

destinationsstatens lagstiftning i beaktande.  Konsekvensen av domstolens synsätt är 

dock att en värdeminskning eventuellt inte kommer beaktas i någon av de inblandade 

staterna. Något ovillkorligt krav på att destinationsstaten ska bevilja ett inkommande 

bolag en step-up tycks EUD inte ställa.258 Ordningen kan därmed leda till 

dubbelbeskattning av ett utflyttande bolag.259 För det fall ursprungsstaten utövar sin 

beskattningsrätt, genom att fastställa en utflyttningsskatt vid tidpunkten för ett bolags 

utflyttning, och destinationsstaten väljer att värdera inkommande tillgångar till bokfört 

värde utan någon möjlighet step-up, uppstår en situation där samma orealiserade 

skattekrediter kan komma beskattas två gånger.260 Av uttalandena i National Grid Indus 

                                                 
252 Det har i doktrin argumenterats för att mål C-319/02 Manninen och mål C-446/03 Marks & Spencer är 
exempel på rättsfall där domstolen har gjort en global jämförelse, se Carril, National Tax Sovereignty and 
EC Fundamental Freedoms: The Impact of Tax Obstacles on the Internal Market, Intertax s. 110. 
Meningarna i doktrinen framstår emellertid som delade, se Cejie 2010 s. 280-282. Se även Zernova, Exit 
Taxes on Companies in the Context of the EU Internal Market, Intertax s. 483 f. 
253 Mål C-371/10 National Grid Indus; mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal. 
254 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 58-61; mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 31-32. 
255 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 58; mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 34. 
256 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 60-61. 
257 Ibid. Se även AG förslag till avgörande i mål C-371/10 National Grid Indus p. 76-78. 
258 Observera terminologin, inget ovillkorligt krav på regler om step-up. EU-rätten ställer dock ett krav 
om nationell likabehandling i destinationsstaten. Frågan om en medlemsstat måste ha regler om step-up är 
därför avhängigt lagstiftningens utformning i destinationsstaten, se Wattel, Exit Taxation in the EU/EEA 
Before and After National Grid Indus, TNI 2012 s. 376; Gyllenstierna, Några reflektioner kring den 
senaste utvecklingen inom utflyttningsbeskattning, SvSkt 2013 s. 257. 
259 KOM(2006) 825 s. 7. 
260 A.a. s. 7. 
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och Kommissionen mot Portugal framgår dock att domstolen inte har något till övers för 

denna typ av resonemang. Domstolen beaktar medlemsstaternas lagstiftning isolerat 

från varandra, vilket knappast talar för att domstolen utför en global jämförelse.  

Av domstolens förhållningssätt kan enligt min mening sammantaget två 

konstateranden göras. För det första framstår det som att EUD gör en tydlig åtskillnad 

mellan ursprungsstatens och destinationsstatens rättssystem. I den mån domstolen 

resonerar kring medlemsstaternas lagstiftning är det för att poängtera att de inte har 

någon inverkan på varandra.261 Detta får anses tala mot en global jämförelse. För det 

andra kan poängteras att domstolens utblick till destinationslandets lagstiftning sker i 

samband med att domstolen bedömer frågan om proportionalitet.262 Att så är fallet 

framgår explicit av Kommissionen mot Portugal, där domstolen avfärdande en 

portugisisk argumentationslinje med hänvisning till att domstolens prövning inte avsåg 

huruvida den relevanta nationella lagstiftningen var inskränkande, utan huruvida den 

var proportionerlig.263 Det är därmed inte fråga om att domstolen försöker fastställa om 

ett hinder mot EU-rätten är närvarande, utan huruvida det hinder som redan konstaterats 

kan anses vara proportionerligt. Även detta får anses tala mot en global jämförelse vid 

bedömningen av om det föreligger en negativ särbehandling i en objektivt jämförbar 

situation. 

Vid en sammantagen bedömning framstår det som ytterst osäkert om en global 

jämförelse är den korrekta. Få, om ens några argument, talar till förmån för en sådan 

jämförelse. Istället beaktar domstolen uteslutande ursprungsstatens lagstiftning för att 

avgöra om den relevanta nationella lagstiftningen är ett hinder för den fria 

rörligheten.264 För frågan om förekomsten av ett hinder är det därmed irrelevant att 

destinationsstatens lagstiftning, under vissa förhållanden, kan leda till att 

likviditetsnackdelar i ursprungsstaten neutraliseras. Det är därmed fråga om en lokal 

jämförelse.  Att så är fallet framgår även av National Grid Indus. Domstolen 

konstaterade under punkt 37 att det var fråga om att ursprungsstatens lagstiftning gav 

upphov till likviditetsnackdelar för det utflyttande bolaget.265 Det är därför min 

                                                 
261 Se mål C-371/10 National Grid Indus p. 58-61. 
262 Ibid. p. 50-51, 58-61 
263 Mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 34. 
264 För samma åsikt se Santiago, Recent ECJ Judgement Regarding Portuguese Exit Tax Provisions, ITPJ 
2013 s. 32 f. 
265 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 37. 
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uppfattning att en EU-rättslig prövning av svenska regler om utflyttningsbeskattning 

endast bör utgå från att inhemska förhållanden beaktas. 

4.5.3 Horisontell eller vertikal jämförelsemetod 

En lokal jämförelse kan även den utgå från att olika förhållanden jämförs med varandra. 

Det finns exempel på att domstolen jämför två utländska situationer.266 Under en sådan 

jämförelse påvisas förekomsten av ett hinder för etableringsfriheten genom att en 

särbehandling synliggöras i jämförelsen mellan två gränsöverskridande situationer, en 

s.k. horisontell jämförelse.267 Rörande svenska regler om utflyttningsbeskattning skulle 

en horisontell jämförelse eventuellt kunna se ut på följande sätt: 

Det går att föreställa sig en situation där jämförelsen sker mellan två utflyttande 

bolag. Med utgångspunkt i de tidigare nämnde exemplen kan antas att bolaget X 

AB:s utflyttning får jämföras med ett annat aktiebolags utflyttning (Y AB). En 

skillnad i behandling kan uppstå om bolagen har olika tillgångar. Som bekant 

består X AB:s tillgångsinnehav i huvudsak av immateriella tillgångar i form av 

egenupparbetade patent. En särbehandling i skattehänseende uppstår om det antas 

att Y AB endast har finansiella tillgångar. X AB kommer efter ansökan hos 

Skatteverket betala utflyttningsskatten periodvis över 10 år. Med hänsyn till hur 

anståndsreglerna är utformade blir motsvarande skatt föremål för betalning hos Y 

AB när tillgångarna inte längre finns kvar i näringsverksamheten. Jämförelsen 

påvisar således att det föreligger en särbehandling i skattehänseende. 

Anståndsreglernas utformning ger för ett bolag som innehar immateriella tillgångar 

upphov till likviditetsproblem, medan motsvarande inte uppkommer för ett bolag 

som innehar andra typer av tillgångar (exkl. inventarier). 

Det kan påstås att exemplet åskådliggör en objektivt jämförbar situation. I relation till 

svenska regler om uttagsbeskattning befinner sig två bolag som flyttar sin verkliga 

ledning utomlands i objektivt jämförbara situationer. Båda bolagen är på samma sätt 

föremål uttagsbeskattning enligt 22 kap. IL.268 Däremot är bolagen föremål för en 

olikbehandling med hänsyn till hur anståndsreglerna är utformade. Därför finns också 
                                                 
266 Mål C-253/03 CLT-UFA exemplifierar när domstolen har jämfört två gränsöverskridande situationer 
med varandra. Till syfte att utreda om det förelåg en inskränkning av etableringsfriheten valde domstolen 
att jämföra ett utländskt bolag som etablerat sig med ett fast driftställe med ett utländskt bolag som 
etablerat sig med ett dotterbolag, se Ståhl, A1 EG-fördraget, SN 2007 s. 351 f. Även mål C-196/04 
Cadbury Schweppes p. 44 är exempel på en horisontell jämförelse, se Cejie 2010 s. 278 f.  
267 Cejie 2010 s. 278 f.  
268 Jfr mål C-371/10 National Grid Indus p. 38. 
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utrymme att argumentera för att bolagen inte befinner sig i objektivt jämförbara 

situationer. Det kan påstås att ett utflyttande bolag, med ex. finansiella tillgångar, 

befinner sig i en objektivt annorlunda situation än ett utflyttande bolag med 

immateriella tillgångar. Under en sådan bedömning skulle olikbehandlingen av bolagen 

inte utgöra ett hinder av EU-rätten. Huruvida en horisontell jämförelse ska utföras är 

därmed svårt att bedöma. Någon praxis på området för utflyttningsbeskattning som talar 

till förmån för en sådan jämförelse finns inte att tillgå. Den i praxis främst 

förekommande jämförelsen utgår istället från att jämföra en inhemsk situation med en 

gränsöverskridande situation.269 En sådan, s.k. vertikal jämförelse, utgår från att 

identifiera om det föreligger ett hinder vid jämförelse mellan en rent inhemsk situation i 

förhållande till en gränsöverskridande situation.270 Enligt Terra & Wattel kan den 

allmänna frågan som domstolen tar ställning till sammanfattas som följer:271 

Innebär den berörda nationella skatteregeln att medlemsstaten gör en fiskal 

åtskillnad mellan en gränsöverskridande situation i jämförelse med en 

objektivt jämförbar inhemsk situation på ett sätt som hindrar den fria 

etableringen inom gemenskapen? 

Av den praxis som finns på området för utflyttningsbeskattning framgår att domstolen 

väljer att jämföra ett bolag som flyttar sin verkliga ledning från ursprungsstaten med ett 

bolag som flyttar sin verkliga ledning inom ursprungsstaten. Domstolen jämför således 

en rent inhemsk situation med en gränsöverskridande situation. Av domstolens 

resonemang att döma, i ex. National Grid Indus, är situationen för ett bolag som flyttar 

sin verkliga ledning inom nationellt territorium objektivt jämförbar med situationen för 

ett bolag som flyttar sin verkliga ledning utanför nationellt territorium, i relation till 

regler om beskattning av orealiserade skattekrediter som genererats i ursprungsstaten.272 

Således är det min bedömning att den korrekta jämförelsen utgår från ett vertikalt 

förhållande. Ett bolags flytt över landsgränsen ska jämföras med ett bolags flytt inom 

nationellt territorium. 

                                                 
269 Ståhl, A1 EG-fördraget, SN 2007 s. 351 f; Terra & Wattel 2012 s. 90; Cejie 2010 s. 278 f.  
270 Cejie 2010 s. 278 f.  
271 Terra & Wattel 2012 s. 64. 
272 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 38, 41. 
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4.5.4 Fastställande av jämförelseobjektet och negativ särbehandling 

Hittills har det argumenterats för att den korrekta jämförelsen är en vertikal jämförelse 

utifrån ett lokalt perspektiv. För frågan om svenska regler om utflyttningsbeskattning 

utgör ett hinder av den fria rörligheten är därmed endast inhemska regler av intresse. 

Därvid ska en jämförelse ske mellan ett bolag som väljer att stanna inom Sverige och ett 

bolag som väljer att flytta sin skatterättsliga hemvist till en annan medlemsstat, en s.k. 

vertikal jämförelse. Som grund för denna slutsats har praxis gett god ledning. Även vid 

en vertikal jämförelse kan det dock vara svårt att finna lämpliga jämförelseobjekt. 

Särskilt kan det vara problematiskt att söka fastställa vilken inhemsk situation som ska 

jämföras med den gränsöverskridande. 

 I National Grid Indus konstaterade domstolen att det inte föreligger någon objektiv 

skillnad mellan ett bolag som väljer att flytta sin verkliga ledning inom en medlemsstats 

territorium och ett bolag som väljer att förlägga den verkliga ledningen utomlands. 

Specifikt uttalade domstolen följande:273 

”När det gäller en medlemsstats lagstiftning om beskattning av värdeökningar som 

genererats inom dess territorium, är situationen för ett bolag som bildats enligt 

lagstiftningen i nämnda medlemsstat och som flyttar sitt säte till en annan 

medlemsstat lik situationen för ett annat bolag som bildats enligt lagstiftningen i 

den förstnämnda medlemsstaten men som behåller sitt säte i den medlemsstaten, 

med avseende på beskattningen av värdeökningar på tillgångar som genererats i 

den förstnämnda staten innan sätet flyttas.” 

Det framgår att domstolens bedömning av jämförelseobjektet utgår från den enskilda 

skatteregeln som är föremål för domstolens prövning. Liksom i National Grid Indus är 

det även rörande svenska regler om utflyttningsbeskattning fråga om lagstiftning som 

beskattar värdeökningar på tillgångar som genererats inom det nationella territoriet. I 

förhållande till svenska regler om utflyttningsbeskattning förefaller det därmed rimligt 

att anta att det inte föreligger någon objektiv skillnad mellan ett utflyttande bolag och 

ett bolag som väljer att stanna inom svensk jurisdiktion.  Rörande förekomsten av en 

negativ behandling uttalade domstolen vidare:274 

                                                 
273 Ibid. p. 38. 
274 Ibid. p. 37. 
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”[…]det uppstår nackdelar i likviditetshänseende för ett enligt nederländskt rätt 

bildat bolag [som flyttar sin] verkliga ledning från Nederländerna, jämfört med ett 

motsvarande bolag som behåller sin verkliga ledning i Nederländerna. Enligt den 

nationella lagstiftningen som nu är fråga om leder nämligen [utflyttningen] till att 

orealiserade värdeökningar på utflyttade tillgångar omedelbart beskattas medan 

sådana tillgångar inte beskattas när ett sådant bolag flyttar sitt säte inom 

Nederländerna.” 

Enligt min mening är det rimligt att anta att samma resonemang är tillämpligt avseende 

svenska regler om utflyttningsbeskattning. Domstolen lägger vikt vid två förhållanden; 

dels att det är fråga om omedelbar beskattning (den utlösande faktorn), dels att den 

nationella lagstiftningen ger upphov till likviditetsnackdelar (resultatet/konsekvensen). 

Domstolens resonemang kan i det närmaste förklaras som en formel; om X (omedelbar 

beskattning) blir resultatet Y (likviditetsnackdelar). Avseende variabeln X kan 

påminnas att svensk lagstiftning om uttagsbeskattning innebär att 

beskattningstidpunkten inträder omedelbart i samband med att ett bolag flyttar. 

Anståndsreglerna har ju endast betydelse för betalningstidpunkten. Som tidigare 

framgått kan detta anses utgöra en indirekt likviditetsnackdel. Rent generellt kan 

framhållas att en framskjuten beskattningstidpunkt är mer lik den som är aktuell i en 

rent inhemsk situation.275 Vid uppskjuten beskattning sammanfaller 

betalningstidpunkten med den som är aktuell i avsaknad av bolagsmigration.276 

National Grid Indus ger dock visst stöd för att en medlemsstat får bestämma 

beskattningstidpunkten omedelbart i samband med att en utflyttning sker.277 En indirekt 

likviditetsnackdel utgör därmed kanske inte i sig själv en inskränkning av EU-rätten. 

Rättsläget är dock oklart. Av ovanstående uttalande att döma verkar dock inte denna 

aspekt vara helt avgörande. Det centrala förefaller istället vara huruvida det uppstår 

direkta likviditetsnackdelar för ett utflyttande bolag, dvs. att variabeln Y 

(likviditetsnackdelar) är uppfylld. Specifikt måste det konstateras att svenska regler om 

utflyttningsbeskattning innebär att ett utflyttande bolag hamnar i en sämre situation rent 

likviditetsmässigt jämfört med om bolaget inte hade genomfört flytten.  

                                                 
275 Prop. 2009/10:39 s. 17. Även Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 179 f. 
276 Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 179. 
277 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 60. 
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 Som tidigare framgått i denna framställning ska en utflyttningskatt på immateriella 

tillgångar betalas gradvis över tio år. Den första delbetalningen sker inom loppet av ett 

år från att utflyttningen skedde. Eftersom ett flyttande bolag i realiteten inte har avyttrat 

några tillgångar uppstår en likviditetsnackdel; skatten ska ju alltjämt betalas. I avsaknad 

av bolagsmigration hade denna nackdel inte uppstått. I en rent inhemsk situation är ett 

bolag inte föremål för samma skattemässiga behandling. Beskattning av immateriella 

tillgångar sker istället när ett bolag avyttrar tillgångarna, eller genom att ett bolag gör 

årliga värdeminskningsavdrag. Under ingen av dessa två situationer uppstår en 

likviditetsnackdel för ett bolag. När ett bolag de facto avyttrar immateriella tillgångar 

realiseras de obeskattade skattekrediterna. Bolagets skatteförmåga ökar därmed också i 

motsvarande mån. När ett bolag gör årliga värdeminskningsavdrag minskar bolagets 

resultat och följaktligen bolagets skatteexponering, vilket inte heller resulterar i en 

likviditetsnackdel. Sammantaget framstår det därmed som att de svenska reglerna 

innebär en inskränkning av etableringsfriheten. Den svenska lagstiftningen om 

utflyttningsbeskattning förfördelar att flyttande bolag i ekonomiskt hänseende i 

förhållande till ett motsvarande bolag som behåller sin skatterättsliga hemvist i 

Sverige.278 En sådan nackdel kan komma att avskräcka ett bolag från att nyttja 

etableringsfriheten, och utgör därför en inskränkning.279 

4.5.5 Alternativa jämförelseobjekt 

Praxis på utflyttningsbeskattningsområdet ger visst stöd för att ovanstående jämförelse 

är den korrekta i förhållande till de svenska utflyttningsbeskattningsreglerna. Det 

nämndes dock att det kan vara problematiskt att söka fastställa vilken inhemsk situation 

som ska jämföras med den gränsöverskridande. I ovanstående situation är fokus för 

jämförelsen ett passivt bolag föremål för helt ”vanlig” inhemsk beskattning. Med det 

valda fokuset är ett utflyttande bolag föremål för en likviditetsnackdel i jämförelse med 

en rent intern situation, eftersom det utflyttande bolaget måste betala en skatt vid en 

annan tidpunkt än vad som hade varit fallet i frånvaro av utflyttning. Detta utgör en 

negativ särbehandling då bolagen befinner sig i objektivt jämförbara situationer i 

relation till reglerna om utflyttningsbeskattning. Likväl ger rättsläget inga klara besked 

om ovanstående jämförelse under alla omständigheter är oklanderlig. EUD:s uttalanden 
                                                 
278 För ett liknande resonemang jfr mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 27-28. 
279 Se mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark p. 30. För ett liknande resonemang se mål C-38/10 
Kommissionen mot Portugal p. 28. Se även Kemmeren 2011 s. 169. 
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i praxis kan problematiseras i förhållande till de svenska reglerna om 

utflyttningsbeskattning. Särskilt bör poängteras att EUD inte tagit ställning till en 

beskattningsmodell likt den svenska. Från avgörandet i National Grid Indus till 

avgörandet i Kommissionen mot Danmark har domstolen endast tagit ställning till 

nationell lagstiftning rörande omedelbar betalning och beskattning av utflyttande bolag. 

En modell som ger den skattskyldige ett val mellan omedelbar betalning eller successiv 

betalning av skatt har domstolen inte berört i sina avgöranden. Detta är av betydelse, för 

som redan framgått ska bedömningen av om det föreligger en objektivt jämförbar 

situation utgå från den enskilda skatteregelns utformning.280 Därmed blir det 

synnerligen svårt att söka fastställa vilka faktorer domstolen skulle komma att beakta 

vid en prövning av svenska regler om utflyttningsbeskattning.  

 Cejie föreslår att en jämförelse skulle kunna göras med utgångspunken att se vad 

som händer med immateriella tillgångar i en rent inhemsk situation.281 Även 

kommissionen verkar vara av samma uppfattning.282 I detta överensstämmer Cejies 

prövningen med den som förespråkats ovan. Cejie redogör för hur beskattning av 

förvärvade immateriella tillgångar sker i en rent inhemsk situation och ställer detta mot 

hur beskattning sker i en utflyttningssituation.283 Cejies slutsats, som också framgått i 

stycke 3.3.3 av denna framställning, är att det föreligger en olikbehandling mellan de 

två situationerna.284 I en gränsöverskridande situation kostnadsförs bolagets 

kvarvarande avskrivningsunderlag omedelbart, medan en successiv kostnadsföring sker 

i en rent inhemsk situation.285  På vilket sätt detta utgör en negativ behandling framgår 

dock inte av Cejies resonemang. Avhängigt det enskilda bolagets förhållanden är det 

enligt min uppfattning rimligt att anta att en sådan olikbehandling kan vara antingen 

ekonomiskt ofördelaktigt eller inte. Som jag uppfattar Cejies resonemang fokuserar hon 

på andra förhållanden än de som undersökts ovan. Istället för att avgöra om det 

föreligger en likviditetsnackdel för ett utflyttande bolag, väljer Cejie att undersöka 

svensk utflyttningsbeskattnings påverkan på ett utflyttande bolags resultat. Huruvida 

den av Cejie föreslagna jämförelsen är korrekt eller inte framstår enligt egen mening 

som oklart. Precis som ovan anmärkts konstaterar även Cejie att jämförelsen knappast 
                                                 
280 Ståhl 2011 s. 135; Cejie 2010 s. 279 f.  
281 Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 184 f. 
282 KOM(2006) 825 s. 9. 
283 Cejie, Utflyttning av bolag, SvSkt 2012 s. 184 f. 
284 A.a. s. 184 f. 
285 A.a. s. 184 f. 
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framstår som självklar, särskilt med beaktande av att National Grid Indus inte behandlar 

frågor om avskrivningar.286 

 Som ett alternativt jämförelseobjekt föreslår Cejie att en jämförelse kanske ska utgå 

från en intern situation där en avyttring faktiskt sker.287 Enligt Cejie belastas i en sådan 

situation ett bolags resultat på ett snarlikt sätt i jämförelse med en gränsöverskridande 

situation.288 Däremot beviljas inte något uppskov i den rent inhemska situationen. Det 

borde inte heller vara nödvändigt enligt Cejies åsikt, då någon skattepliktig vinst 

normalt sett inte uppstår.289 Jag uppfattar Cejie som att det vid denna jämförelse inte 

föreligger någon negativ särbehandling i förhållande till EU-rätten. Det principiellt 

främsta argumentet mot en sådan jämförelse är att ett sådant jämförelseobjekt, enligt 

min förståelse, går ut på att jämföra situationer som är olika för att visa på att det inte 

föreligger någon skillnad i behandling.290 Jämförelsen tar enligt min uppfattning sikte 

på att jämföra beskattningskonsekvenserna av redan realiserade skattekrediter med 

beskattningskonsekvenserna av orealiserade skattekrediter.291 Svensk lagstiftning 

innebär nämligen att ett bolag som flyttar sin verkliga ledning till en annan medlemsstat 

blir beskattad för orealiserade skattekrediter; uttagsreglerna blir tillämpliga. I en rent 

intern situation där ett bolag de facto avyttrar sina tillgångar är ett bolag däremot 

föremål för generella regler om företagsbeskattning. Dessa avser beskattning av redan 

realiserade skattekrediter. De två situationerna kan därför anses vara objektivt 

annorlunda; dels för att ett bolag som faktiskt avyttrar tillgångar är föremål för andra 

skatteregler än ett bolag som anses ha avyttrat sina tillgångar, dels för att den 

beskattningsgrundande händelsen är olika i vart och ett av dessa två fall.292 Av den 

anledningen är det min åsikt att situationen för ett bolag, som i en intern situation de 

facto avyttrar tillgångar, inte är objektivt jämförbar med situationen för ett bolag, som i 

en gränsöverskridande situation anses ha avyttrat sina tillgångar. En sådan jämförelse 

förefaller inte vara lämplig i sammanhanget eftersom avyttringsbeskattning, enligt min 

mening, inte är liktydigt med utflyttningsbeskattning, trots att 

                                                 
286 A.a. s. 184 f. 
287 A.a. s. 184 f. 
288 A.a. s. 184 f. 
289 A.a. s. 184 f. 
290 För ett liknande resonemang jfr AG förslag till avgörande i mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal 
p. 57. 
291 För ett liknande resonemang jfr mål C-371/10 National Grid Indus p. 39-40. 
292 För ett liknande resonemang jfr AG förslag till avgörande i mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal 
p. 57. 
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beskattningskonsekvenserna sammanfaller. Istället, och som redan framgått, är det min 

uppfattning att en vertikal jämförelse lämpligen bör riktas mot att utreda om den 

svenska rättsordningen medför en likviditetsnackdel för ett utflyttande bolag.  Som visat 

är det min bedömning att så är fallet, och att denna uppstår vid en jämförelse mellan två 

objektivt jämförbara situationer. 

 De av Cejie diskuterade jämförelseobjekten berör en intressant nyans rörande de 

svenska reglerna om utflyttningsbeskattning. I början av denna framställning påpekades 

att en fastslagen tolkning av EUD kan betraktas som bindande för att tolka samma 

situation på samma sätt i ett senare fall; e contrario, om situationen är annorlunda kan 

stöd hämtas för att tolka ett givet fall annorlunda.293 En faktor talar i synnerhet för att 

svenska regler är annorlunda jämfört med vad EUD tidigare haft att bedöma. De 

svenska utflyttningsbeskattningsreglerna består av två delar; regler om 

uttagsbeskattning och regler om anstånd med betalning av uttagsskatten. Som framgått 

ska frågan om vilka situationer som är objektivt jämförbara avgöras med beaktande av 

den enskilda skatteregelns utformning. Teoretiskt skulle därför en jämförelse kunna 

beakta hela regelverket som en enhet, eller uttagsreglerna och anståndsreglerna separat. 

Att som Cejie jämföra en gränsöverskridande situation med en rent intern situation, där 

ett bolag faktiskt avyttrar tillgångar, innebär enligt min uppfattning att anståndsreglerna 

beaktas separat. Jag uppfattar därmed Cejie som att hon tagit hänsyn till uppdelningen i 

regelverket. Teorin kan sammanfattas i tre olika jämförelseobjekt: befinner sig ett 

utflyttande bolag och ett bolag som väljer att stanna inom svensk jurisdiktion i objektivt 

jämförbara situationer med avseende på svenska regler om […]: 

(1) […] uttagsbeskattning på grund av att ett bolag flyttar sin verkliga ledning. 

(2) […] successiv upplösning av anståndsbeloppet 

(3) […] utflyttningsbeskattning (uttagsbeskattning & successiv upplösning av 

anståndsbeloppet) 

En jämförelse som endast beaktar de svenska uttagsreglerna (1) innebär onekligen att en 

inskränkning av EU-rätten ska anses föreligga. Det är just denna typ av regler som EUD 

                                                 
293 Lehrberg s. 165. 
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återkommande funnit är oförenliga med EU-rätten.294 I förhållande till denna typ av 

regler befinner sig ett utflyttande bolag och ett kvarstannande bolag i objektivt 

jämförbara situationer.295 En jämförelse som uteslutande beaktar anståndsreglerna (2) 

kan, precis som Cejie diskuterar, leda till att en inskränkning inte anses föreligga. Min 

uppfattning av Cejies resonemang är därmed att hon anser att situationen för ett 

utflyttande bolag och ett kvarstannande bolag som avyttrar tillgångar är objektivt 

jämförbara i förhållande till reglerna om anstånd. Som framgått ställer jag mig tveksam 

till detta jämförelseobjekt. Slutligen, en jämförelse som tar hänsyn till hela regelverket 

(3) kan resultera i att inskränkning kanske eller kanske inte anses föreligga. Den 

jämförelse som förespråkats under stycke 4.5.4 tar hela regelverket i beaktande och 

grundar sig på att situationen för ett utflyttande bolag anses vara objektivt jämförbar 

med situationen för ett kvarstannande bolag i förhållande till de svenska reglerna om 

utflyttningsbeskattning (3). Avgörande för den bedömningen är att ett aktiebolag 

tvingas utstå en negativ behandling i form av en likviditetsnackdel. Som Cejie 

diskuterar i hennes första jämförelse kan olikbehandling även bestå i att ett bolags 

avskrivningsunderlag belastar resultatet på ett annorlunda sätt. En sådan olikbehandling 

utgör enligt min mening inte nödvändigtvis en likviditetsnackdel. Det kan närmast 

diskuteras om detta inte i realiteten ofta innebär en fördel, då ett avdrag generellt kan 

betraktas som mer värdefullt ju tidigare det får användas. 

 Vilket av de tre förhållningssäten som är det rätta är som framgått komplicerat att 

bedöma. Som visat ger praxis föga ledning. Det kan dock anmärkas att rörande 

förekomsten av en inskränkning av etableringsfriheten finns visst stöd i Kommissionen 

mot Spanien att endast en medlemsstats motsvarande uttagsregler ska beaktas vid 

inskränkningsprövningen.296 Spansk lagstiftning tillätt anstånd (eller möjligen uppskov) 

med betalning av omedelbar utflyttningsskatt för det fall den skattskyldige tillfälligt 

saknade finansiell förmåga att betala skatten.297 Domstolen fann att denna 

anståndsmöjlighet inte var tillräcklig för att spansk lagstiftning om omedelbar 

                                                 
294 Mål C-371/10 National Grid Indus; mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal; mål C-64/11 
Kommissionen mot Spanien; mål C-301/11 Kommissionen mot Nederländerna; mål C-261/11 
Kommissionen mot Danmark.  
295 Ibid. 
296 Mål C-64/11 Kommissionen mot Spanien. Notera att avgörandet endast finns tillgängligt på franska 
och spanska. 
297 Ibid. p. 37. 
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utflyttningsbeskattning skulle anses proportionerlig.298 Det intressanta här är således att 

domstolen valde att behandla förekomsten av regler som påverkade 

betalningstidpunkten av en utflyttningsskatt under proportionalitetsprövningen, istället 

för i samband med inskränkningsprövningen. I någon mån ger detta visst stöd för att 

endast de svenska uttagsreglerna (1) är av betydelse för frågan om det föreligger en 

inskränkning av EU-rätten. Möjligheten till anstånd skulle med detta synsätt endast ha 

betydelse för proportionalitetsprövningen. Perspektivet är intressant, men det får anses 

tveksamt om det går att dra några långtgående slutsatser av domstolens uttalande i 

Spanien-fallet, bl.a. för att det föreligger ett mycket tydligare samband mellan de 

svenska uttagsreglerna och anståndsreglerna än vad som var fallet i den spanska 

situationen. Dessa avsåg nämligen generella regler om möjligheten för ett bolag att få 

anstånd/uppskov med betalning av skatt. 

4.5.6 Avslutande bedömning 

Ovan har presenterats ett antal förslag hur domstolen eventuellt skulle komma att 

bedöma de svenska reglerna om utflyttningsbeskattning rörande immateriella tillgångar. 

Sammantaget är det min uppfattning att reglerna innebär en inskränkning av 

etableringsfriheten. Det har förespråkats att EUD skulle komma att göra en vertikal 

jämförelse utifrån ett lokalt perspektiv. Därvid skulle domstolen med viss sannolikhet 

komma att fokusera på om reglerna innebär en direkt likviditetsnackdel för ett 

utflyttande aktiebolag i jämförelse med ett bolag som stannar i Sverige. Baserat på 

uppfattningen att ett utflyttande bolag och ett kvarstannande bolag befinner sig i 

objektivt jämförbara situationer, med avseende på utflyttningsbeskattningsreglerna, är 

det min bedömning att kravet är uppfyllt. Den direkta likviditetsnackdelen uppstår 

eftersom reglerna om anstånd för immateriella tillgångar innebär att ett utflyttande 

aktiebolag måste betala en skatt vid en annan tidpunkt än vad som annars hade varit 

fallet i en rent intern situation. Som framgått innebär den svenska ordningen också att 

beskattningstidpunkten inträder omedelbart i samband med utflyttning. Detta kan utgöra 

en indirekt likviditetsnackdel. Huruvida denna aspekt i sig utgör en inskränkning är 

dock oklart. National Grid Indus ger visst stöd för att en medlemsstat får bestämma att 

beskattningstidpunkten ska inträda omedelbart i samband med att utflyttning sker.299 

                                                 
298 Ibid. p. 37-39. 
299 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 60. 
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Med beaktande av anståndsreglernas utformning blir det emellertid irrelevant hur det 

förhåller sig med detta. Min uppfattning är att reglerna likväl är hindrande för den fria 

rörligheten inom gemenskapen. 

 Som diskuterat finns alternativa jämförelser att göra. Domstolens praxis visar 

generellt att en bedömning kan ske utifrån ett globalt eller ett lokalt perspektiv. Praxis 

visar också att jämförelsen kan vara antingen vertikal eller horisontell. Det blir än mer 

komplicerat då jämförelsen kan fokusera på olika typer av situationer för ett utflyttande 

respektive icke utflyttande bolag. Bedömning som förespråkats är därmed förknippad 

med osäkerhet. Domstolen har inte tidigare haft att bedöma en 

utflyttningsbeskattningsmodell likt den svenska och av den anledningen finns skäl att 

vara försiktig med att dra förhastade slutsatser. Det kan bl.a. poängterats att svenska 

utflyttningsbeskattningsregler innebär att immateriella tillgångar har särreglerats. 

Tillgångarnas karaktär kan kanske komma att ha betydelse för frågan om vilka 

situationer som kan anses objektivt jämförbara. Särskilt kan framhållas att immateriella 

tillgångar, i en rent inhemsk situation, kan beskattas på olika sätt; antingen genom att de 

avyttras eller genom årliga värdeminskningsavdrag. Ställningstagandena från National 

Grid Indus och senare praxis bör visserligen anses generellt tillämpbara på olika typer 

av tillgångar, men för frågan om det korrekta jämförelseobjektet måste utgångspunkt tas 

i hur tillgångarna behandlas i en inhemsk kontext. Till detta tillkommer att själva 

uppdelningen i regelverket kan ha betydelse för jämförelseobjektet. Prövningen ska ju 

utgå från de nationella skattereglernas utformning. Framställningen har därmed 

åskådliggjort att ett jämförelseobjekt kan utformas med beaktande av endast 

uttagsreglerna eller anståndsreglerna, alternativt hela det samlade regelverket. Vilket 

synsätt som är korrekt är oklart, om än att jag finner det mer sannolikt att domstolen 

skulle komma att beakta hela regelverket vid en inskränkningsprövning. En reflektion 

rörande denna fråga, och som rör förhandsavgörandeinstitutet, är betydelsen av den 

hänskjutande domstolens redogörelse för de nationella skattereglerna.300 Hur reglerna 

beskrivs av den nationella domstolen utgör utgångspunkten för EUD:s prövning.301 

Därmed kan kanske processtekniska aspekter komma att få betydelse för hur EUD 

väljer att formulera jämförelseobjektet. 

                                                 
300 Hilling, Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler?, SvSkt 2012 s. 770. 
301 A.a. s. 770. 
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 Den i framställningen förespråkade tolkningen vinner visst stöd på rent allmänna 

grunder. Som påpekats är det sällsynt att domstolen finner att två situationer inte är 

jämförbara, och på den grunden anser att en olikbehandling är godtagbar.302 Som nämnt 

har EUD heller aldrig funnit att det inte föreligger en objektivt jämförbar situation när 

det gäller hinder i ursprungsstaten.303 Oavsett hur det dock förhåller sig med denna 

bedömning kan poängteras att det utifrån den enskilda medlemsstatens perspektiv 

(Sverige) är av mindre betydelse huruvida en nationell skatteåtgärd utgör en 

inskränkning eller inte. Mer betydelsefullt är att den aktuella skatteåtgärden kan 

motiveras och uppfyller kraven för rättfärdigande och proportionalitet.  

4.6 Rättfärdigande av regler om utflyttningsbeskattning 

Som tidigare framgått kan EUD:s prövning av nationella skattereglers förenlighet med 

EU-rätten beskrivas som en process i tre steg.304 Under förutsättning att det kan 

konstateras att en nationell skatteregel utgör ett hinder för den fria rörligheten innebär 

det tredje steget att domstolen undersöker om det finns någon grund för att rättfärdiga 

särbehandlingen. Medlemsstaterna har nämligen beviljats en begränsad möjlighet att 

skydda sin skattesuveränitet genom att hindrande skatteåtgärder i vissa situationer kan 

anses rättfärdigade. En inskränkning är emellertid endast tillåten om den är motiverad 

av ett tvingande allmänintresse.305 Till skillnad från den prövning som företogs ovan är 

praxis relativt klar i denna fråga. 

 Rörande regler om utflyttningsbeskattning är företrädesvis rättfärdigandegrunden 

behovet av att bevara den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna av intresse.306 Centralt för denna rättfärdigandegrund är att en 

medlemsstat har rätt att säkerställa att inkomster som enligt inhemsk rätt ska beskattas 

inom det nationella territoriet också blir föremål för beskattning där.307 Normalt blir 

rättfärdigandegrunden aktuell i samband med att det föreligger en risk för att den 

skattskyldige kan komma att kunna välja i vilket land beskattning av vinster och 
                                                 
302 Ståhl 2011 s. 135. 
303 A.a. s. 136. 
304 Weber 2005 s. 3; Ståhl 2011 s. 175 f; Cejie 2010 s. 298 f; Terra & Wattel 2012 s. 60, 892; Hilling, Är 
det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler?, SvSkt 2012 s. 815. 
305 Se bl.a. mål C-446/03 Marks & Spencer p. 35 och mål C-196/04 Cadbury Schweppes p. 47. 
306 Att detta är ett legitimt ändamål har erkänts av EUD, se mål C-446/03 Marks & Spencer p. 45; mål C-
414/06 Lidl Belgium p. 40; mål C-371/10 National Grid Indus p. 45. 
307 Terra & Wattel 2012 s. 896; Ståhl 2011 s. 162; Hilling, Är det möjligt att utforma EU-förenliga 
skatteflyktsregler?, SvSkt 2012 s. 755 f.  
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förluster ska ske.308 Eftersom ett bolags skatterättsliga utflyttning från ursprungsstaten 

innebär att skatteunderlag lämnar det nationella territoriet föreligger en risk för att den 

skattskyldiges vinster och förluster kan komma beskattas i en annan medlemsstat. 

Således har EUD slagit fast att rättfärdigandegrunden kan vara tillämplig i situationer 

där ett bolag flyttar sin verkliga ledning till en annan medlemsstat.309 En utflyttning 

innebär nämligen att ursprungsstaten tvingas avstå från sin rätt att beskatta orealiserade 

skattekrediter som omfattades av dess beskattningsrätt före utflyttningen.310 Som redan 

framgått i denna framställning är det enligt domstolen förenligt med den skatterättsliga 

territorialitetsprincipen, sammankopplade med en tidsmässig komponent (bolagets 

vistelse i ursprungsstaten), att ursprungsstaten tillåts beskatta orealiserade skattekrediter 

som upparbetats inom ursprungsstatens jurisdiktion.311 Rättfärdigandegrunden kan 

därmed godtas när syftet med de aktuella bestämmelserna är att förebygga situationer 

som kan äventyra en medlemsstats rätt att beskatta verksamhet som bedrivs inom dess 

territorium.312  

 Syftet med svensk uttagsbeskattning är generellt att upprätthålla beskattningen av 

företag genom att säkerställa att obeskattade värden inte skattefritt kan tas ut ur en 

näringsverksamhet.313 Som tidigare framgått syftar reglerna om utflyttningsbeskattning 

även till att vinster som upparbetats inom svensk jurisdiktion faktiskt också beskattas 

här.314 Enligt min uppfattning står det därmed utom rimligt tvivel att de svenska 

utflyttningsbeskattningsreglerna är motiverade. Reglerna innebär ju att orealiserade 

skattekrediter på tillgångar beskattas inom den jurisdiktion där de uppkommit; det 

svenska intresset av att kunna beskatta dessa krediter är m.a.o. skyddsvärt. I förhållande 

till immateriella tillgångar kan även framhållas vad Sverige framförde i sin 

interventionsinlaga i samband med Kommissionen mot Danmark.315 Immateriella 

tillgångar är föremål för avdrag, antingen genom omedelbar kostnadsföring eller årliga 

värdeminskningsavdrag. Utan uttagsbeskattning uppstår ingen intäkt som kan 

neutralisera dessa avdrag. Om någon uttagsbeskattning inte görs är det mer sannolikt att 

                                                 
308 Cejie, Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning, SvSkt 2013 s. 711. 
309 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 46. 
310 Ibid. 
311 Ibid. 
312 Mål C-231/05 Oy AA p. 51; mål C-371/10 National Grid Indus p. 46. 
313 Prop. 2009/10:39 s. 13. 
314 A.prop. s. 13. 
315 Sveriges interventionsinlaga i mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark p. 22. 
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destinationsstaten inte heller tillämpar regler om step-up.316 Därmed kommer 

skattekrediten som en tillgång representerar vid tidpunkten för ett bolags utflyttning att 

beskattas i destinationsstaten. Utan förekomsten av uttagsregler kan därmed den 

välavvägda beskattningsrätten mellan medlemsstaterna komma att rubbas, genom att 

skattekrediter upparbetade i en medlemsstat kan komma att beskattas i en annan. 

4.7 Proportionalitetsprövning 

4.7.1 Allmänt 

Utöver att en inskränkning av etableringsfriheten måste vara rättfärdigad innebär det 

tredje steget av prövningen att nationella skatteåtgärder också måste vara 

proportionerliga. Nationella skatteregler måste vara utformade på ett sådant sätt att de är 

ägnade att säkerställa att det eftersträvande syftet uppnås, samtidigt som en tillämpning 

av reglerna inte får utgöra ett mer ingripande hinder för den fria rörligheten än vad som 

är absolut nödvändigt för att syftet skall uppnås.317 Det är fråga om att balansera den 

hindrande effekten av en nationell skatteåtgärd i förhållande till syftet som 

eftersträvas.318 Hilling förklarar det som att en regels karaktär, räckvidd och varaktighet 

ska stå i rimlig proportion till vad som ska uppnås med regeln.319 Generaladvokaten 

Poiares Maduro uttrycker rent generellt att nackdelar och fördelar med en nationell 

åtgärd måste vägas mot varandra mot bakgrund av de intressen som anses 

skyddsvärda.320 Mer konkret uttrycker generaladvokaten att frågan är huruvida det finns 

alternativa åtgärder som är realistiska och som skulle skydda medlemsstatens legitima 

intressen lika effektivt, utan att begränsa den fria rörligheten i samma utsträckning.321 

Sammantaget kan proportionalitetsprövningen beskrivas i två led; huruvida den 

nationella skatteåtgärden är ändamålsenlig/lämplig samt huruvida den är nödvändig.322 

                                                 
316 Jfr rådets resolution av den 2 december 2008 om samordning av utflyttningsbeskattning, EUT C 323, 
18.12.2008. 
317 Ståhl 2011 s. 150; AG förslag till avgörande i mål C-231/05 Oy AA p. 32. 
318 Hilling, Är det möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler, SvSkt s. 816. 
319 A.a. s. 816. 
320 AG förslag till avgörande i mål C-434/04 Ahokainen och Leppik p. 23. Det kan observeras att fallet 
inte rörde skatterätt. Proportionalitetsprincipen bör dock betraktas som en allmän EU-rättslig princip vars 
innebörd kan beskrivas i allmänna ordalag, se art. 5 EUF. 
321 AG förslag till avgörande i mål C-434/04 Ahokainen och Leppik p. 25. 
322 Ståhl 2011 s. 149 f. 
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4.7.2 Ändamålsprövning 

Rörande ändamålsenligheten av regler om utflyttningsbeskattning kan snabbt 

konstaterats att EUD endast gör en summarisk prövning. Liksom Cejie rent allmänt 

framhåller kan det vara svårt att särskilja ändamålsprövningen från 

rättfärdigandegrunden.323 I National Grid Indus och Kommissionen mot Portugal 

kommenterade domstolen kort, att regler om utflyttningsbeskattning är ägnade att 

säkerställa upprätthållandet av fördelningen av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna.324  Sådan lagstiftning medför nämligen att orealiserade skattekrediter 

beskattas i den stat där de uppkommit, liksom att inkomster som uppstår efter 

utflyttningen enbart beskattas i den mottagande staten.325 I förhållande till svenska 

regler om utflyttningsbeskattning ser jag ingen anledning att göra en annan bedömning. 

Även de svenska reglerna är enligt min bedömning ändamålsenliga med hänsyn till det 

eftersträvade syftet. 

4.7.3 Nödvändighetsprövning 

Det andra ledet i proportionalitetsprövningen är svårare att bedöma. Nationella regler 

måste vara utformade så att de inte är mer inskränkande för den fria rörligheten än vad 

som är absolut nödvändigt. Normalt innebär det att en medlemsstat måste välja den 

minst betungande lösningen.326 Jag ser här anledning att göra en principiell uppdelning 

av nödvändighetsprövningen med hänsyn till hur domstolen valt att behandla frågan och 

med beaktande av hur svensk lagstiftning om utflyttningsbeskattning är utformad. 

Rörande frågan om proportionalitet finns anledning att problematisera svensk 

utflyttningsbeskattning från tre perspektiv: 

(1) Proportionalitet rörande att beskattningstidpunkten inträder omedelbart i 

samband med ett bolags utflyttning. 

(2) Proportionalitet rörande nödvändigheten av ett successivt betalningssystem.  

(3) Proportionalitet ifråga om vilken tidsperiod som under ett successivt 

betalningssystem kan anses onödigt betungande. 

                                                 
323 Cejie 2010 s. 431. 
324 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 48. Jfr mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 31-32. Se 
även AG förslag till avgörande i mål C-371/10 National Grid Indus p. 47-52. 
325 Ibid. 
326 Cejie 2010 s. 352. 
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4.7.3.1 Fastställande av skatten (1) 

Det har redan framgått att svensk utflyttningsbeskattning innebär att 

beskattningstidpunkten inträder omedelbart i samband med att ett bolag flyttar sin 

skatterättsliga hemvist utomlands. Som diskuterat kan detta anses utgöra en indirekt 

likviditetsnackdel eftersom bolaget redan vid etablerandet av skatten hamnar i en 

ekonomiskt sämre position. Det har även framgått att det är oklart om en sådan nackdel 

i sig själv är att betrakta som ett hinder av etableringsfriheten. I National Grid Indus 

behandlade domstolen frågan under proportionalitetsprövningen.327 Av den anledningen 

sker så även här. Det bör dock framhållas att proportionalitetsprövningen, enligt min 

uppfattning, förutsätter att ett hinder redan konstaterats under det andra steget av EUD:s 

trestegsprövning. 

 Att storleken på utflyttningsskatten beräknas utifrån de omständigheter som råder 

vid tidpunkten för ett bolags utflyttning ger praxis stöd för. I domstolens avgörande i 

National Grid Indus konstaterades att en medlemsstat har rätt fastställa den slutliga 

skatten vid utflyttningstillfället, och att hänsyn inte heller behöver tas till eventuella 

värdeminskningar som uppkommer i ett senare skede.328 Huruvida ett fastställande av 

den slutliga skatten är liktydigt med att beskattningstidpunkten inträder omedelbart är 

dock svårare att bedöma. Teoretiskt kan nämligen ett slutligt fastställande av skatten 

avse en lösning likt den svenska, där beskattningstidpunkten inträder omedelbart, 

alternativt en lösning där endast en beräkning av det slutliga skattebeloppet äger rum. 

Av praxis framgår ett ambivalent synsätt, och det förefaller närmast som att domstolen 

inte har funderat något närmare över frågan. Genomgående använder domstolen 

uttrycket ”fastställande av den slutliga skatten”.329 Vid ett tillfälle, i samband med 

proportionalitetsprövningen, konstaterar emellertid domstolen att det är förenligt med 

den skatterättsliga territorialitetsprincipen ”att den värdeökning som genererats i 

ursprungsmedlemsstaten beskattas vid den tidpunkt då bolaget flyttar sin verkliga 

ledning”.330 Uttalandet ger visst stöd för att det är proportionerligt att utforma 

utflyttningsbeskattningsregler som innebär att beskattningstidpunkten inträder 

omedelbart i samband med ett bolags utflyttning.331 Samtidigt kan framhållas att i den 

                                                 
327 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 52-64. 
328 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 64. 
329 Ibid. p. 52-64. 
330 Ibid. p. 60. 
331 Cejie, Utflytttning av bolag, SvSkt 2012 s. 180.  
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engelskspråkiga versionen av avgörandet talar domstolen genomgående om ”the 

establishment of the amount of tax”. Detta talar enligt min mening för att domstolen 

endast avser en slutlig beräkning av skattebeloppet. 

Som tidigare framgått är en uppskjuten beskattning mer förmånlig för den 

skattskyldige, och förefaller också vara mer lik den situationen som gäller i en rent 

intern situation.332 Allmänt kan därför kanske ifrågasättas om inte en uppskjuten 

beskattning är att bedöma som en mindre betungande åtgärd för ett utflyttande 

aktiebolag. Under förutsättning att ett successivt betalningssystem bedöms som 

proportionerligt skulle kanske en mindre betungande åtgärd vara att uttagsreglerna 

utformades likt anståndsreglerna, med successiv uttagsbeskattning. Med hänsyn till 

bristande vägledning i praxis kan dock inga slutsatser göras i frågan.  

En reflektion i sammanhanget, som rör fastställandet av den slutliga skatten vid 

utflyttningstillfället, är att en sådan ordning ligger i både ursprungsstatens och den 

skattskyldiges bästa intresse. Ett slutligt fastställande av skatten värnar nämligen om 

den skatteskyldiges rättssäkerhet och främjar fri rörlighet.333 Eftersom alla inblandade 

parter är medvetna om vem som är skyldig vem vad kan framtida tvister mellan 

ursprungsstaten, destinationsstaten och den skattskyldige undvikas.334 Ett mer optimalt 

system borde därför, enligt min mening, bidra till att skatten kan fastställas vid 

tidpunkten för utflyttning, utan att bolaget för den delen blir föremål för negativ 

behandling. Det förefaller dock som oklart om den svenska metoden ska anses som 

oproportionerlig (och därtill som hindrande). Det kan framhållas att inom den 

internationella skattedoktrinen har bedömningen gjorts att den svenska metoden är 

välavvägd.335 Problematiken med att beskattningstidpunkten inträder omedelbart 

förfaller dock ha åsidosatts. Wattels beskrivning av den svenska modellen ger uttryck 

för att det endast skulle vara fråga om en ”conservatory assessment.”336 Ordvalet 

indikerar enligt min mening att den svenska modellen endast skulle avse en slutlig 

beräkning av skattebeloppet. Så är inte fallet. En intressant men svårbesvarad fråga i 

                                                 
332 A.a. s. 179 f. 
333 Kemmeren 2011 s. 171; Wattel, Exit Taxation in the EU/EEA Before and After National Grid Indus, 
TNI 2012 s. 377. 
334 Wattel, Exit Taxation in the EU/EEA Before and After National Grid Indus, TNI 2012 s. 377. 
335 A.a. s. 374-377. 
336 A.a. s. 375 f. Även Kok verkar vara av en liknande uppfattning och använder begreppet ”preservative 
assessment”, se Kok, Compatibility of Exit Taxes and Community Law, ECTR 2011 s. 74. 
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sammanhanget är om Kommissionen, i samband med beslutet att inte gå vidare med 

fördragsbrottförfarande mot Sverige, var under en liknande uppfattning. 

4.7.3.2 Successiv betalning av utflyttningsskatt (2) 

Av praxis på området för utflyttningsbeskattning framgår att omedelbar betalning av 

utflyttningsskatt i samband med ett bolags utflyttning utgör en oproportionerlig åtgärd. 

Omedelbar betalning utgör nämligen en mer ingripande åtgärd än vad som är 

nödvändigt för att säkerställa det eftersträvade syftet. Av domstolens avgöranden 

framgår istället att det är proportionerligt om det berörda bolaget tillåts välja mellan 

omedelbar betalning, eller uppskjuten betalning tills de uttagsbeskattade tillgångarna 

realiseras i destinationsstaten.337 En naturlig tidpunkt för betalning blir således när de 

uttagsbeskattade tillgångarna avyttras. Vid valet av åtgärder som är mindre betungande 

än omedelbar betalning är emellertid en medlemsstat, enligt min tolkning, inte endast 

hänvisad till att införa en sådan valmöjlighet för ett utflyttningsbeskattat bolag.338 Min 

uppfattning av domstolens uttalanden, i bl.a. Kommissionen mot Portugal, är att det 

endast är fråga om ett förslag på en åtgärd som är mindre ingripande än omedelbar 

betalning.339  Medlemsstaterna är m.a.o. inte begränsade till att endast införa 

beskattningssystem som ger utflyttande bolag möjligheten att välja mellan omedelbar 

betalning eller betalning först när bolaget avyttrar sina tillgångar. I detta har domstolen 

inte tagit ställning. Istället har EUD ritat upp den rättsliga ramen för vilka åtgärder som 

ska anses proportionerliga: 

- det är oproportionerligt att kräva omedelbar betalning, och 

- det är proportionerligt att kräva betalning när utflyttningsbeskattade tillgångar 

avyttras, eller på annat sätt realiseras.  

I någon mån kan dessa två tidpunkter beskrivas som de yttre gränserna för de 

betalningstidpunkter som kan anses vara proportionerliga. Det går teoretiskt att 

föreställa sig ett oändligt antal olika betalningsmetoder som faller inom ramen för dessa 

två tidpunkter. Vissa av dessa teoretiska metoder skulle vid en prövning anses som 

proportionerliga, medan andra som oproportionerliga. Att även andra modeller, utöver 

                                                 
337 Se bl.a. mål C-371/10 National Grid Indus pp. 68, 73. 
338 För samma resonemang se AG förslag till avgörande i mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 68. 
339 Se mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 32. Observera domstolens användning av orden ”utgör 
för övrigt”. Se även AG förslag till avgörande i mål C-38/10 Kommissionen mot Portugal p. 68. 
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att kunna välja mellan omedelbar betalning eller betalning först vid avyttringstillfället, 

kan vara proportionerliga följer av avgörandet Kommissionen mot Danmark.340 Utan 

beaktande av de oklarheter som redovisats under stycke 4.4.4 kan anmärkas, att rörande 

tillgångar som inte är avsedda att realiseras eller avyttras får medlemsstaterna 

föreskriva andra betalningsutlösande faktorer än överlåtelse eller avyttring (Danska: 

”den faktiske afståelse”).341 Återigen är det fråga om att domstolen, enligt min mening, 

ger förslag på nationella åtgärder som kan anses proportionerliga (utan att specificera 

vilka dessa är kan anmärkas). Fallet tydliggör därmed vad som kan misstänkas redan 

vid en analys av ex. Kommissionen mot Portugal, nämligen att även andra tidpunkter än 

avyttringstidpunkten för uttagsbeskattade tillgångar kan vara proportionerliga som 

betalningsutlösande moment för en utflyttningsskatt. Enligt min uppfattning innebär 

därmed Kommissionen mot Danmark inte en förändring i förhållande till vilka 

betalningsmetoder som är att anse som proportionerliga. Istället bör avgörandet 

betraktas som ett förtydligande av vad som blev fastlaget i National Grid Indus. 

 Sammantaget kan därmed också konstateras att den svenska periodiska modellen 

för immateriella tillgångar inryms inom vad som allmänt kan vara en proportionerlig 

åtgärd. Modellen kan nämligen placeras mellan de två tidpunkterna som diskuterats i 

praxis. Samtidigt bör framhållas att den svenska modellen tekniskt sett ligger väldigt 

nära omedelbar betalning av utflyttningsskatt. Avseende immateriella tillgångar ska ju 

skatten alltjämt betalas under det första taxeringsåret efter flytten, om än att det endast 

är fråga om en tiondel. O’Shea argumenterar för att en utflyttningsskatt som måste 

betalas genom årliga delbetalningar inte är mindre restriktiv än en utflyttningsskatt som 

i sin helhet måste betalas omedelbart.342 Problemet med utflyttningsskatter är nämligen, 

enligt O’Shea, att den skattskyldige blir föremål för en omedelbar negativ 

behandling.343 Att den skattskyldige tillåts betala skatten i mindre belopp över ett visst 

antal år påverkar inte den bedömningen. Det finns därmed utrymme att argumentera för 

att en modell likt den svenska är att bedöma som oproportionerlig, då modellen ligger 

tekniskt nära omedelbar beskattning. 

                                                 
340 Mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark. 
341 Ibid. p. 35-36. 
342 O’Shea, European Tax Controversies: A British-Dutch Debate: Back to Basics and Is the ECJ 
Consistent?, WTJ 2013 s. 118. 
343 A.a. s. 118. 
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 För egen del kan framhållas att det starkaste argumentet för att den svenska 

modellen är oproportionerlig är att metoden inte tar hänsyn till om de uttagsbeskattade 

tillgångarna genererar någon avkastning. Det centrala för att reglerna kan anses vara 

hindrande för etableringsfriheten är ju att ett utflyttande aktiebolag blir föremål för en 

likviditetsmässig nackdel. Praxis kan tolkas som ett krav på att proportionerliga åtgärder 

ska ha förmågan att undanröja de likviditetsnackdelar som en utflyttningsskatt kan 

medföra. I detta verkar domstolens avgörande i Kommissionen mot Danmark inte 

innebära någon förändring.344 Genom att knyta betalningstillfället av en utflytningsskatt 

till tidpunkten då det uttagsbeskattade bolaget avyttrar sina tillgångar, eller när 

tillgångarna på annat sätt är realiserade, uppstår aldrig någon likviditetsnackdel. På ett 

liknande sätt skulle den svenska periodiska modellen kunna ta hänsyn till 

likviditetsnackdelen genom att korrigera betalningen av utflyttningsskatten med 

beaktande av de uttagsbeskattade immateriella tillgångarnas avkastningsförmåga i 

destinationsstaten. Under sådana omständigheter skulle nämligen det utflyttande bolaget 

kunna kompensera för likviditetsnackdelen i ursprungsstaten genom att tillgångarna 

genererar avkastning i destinationsstaten. För det fall destinationsstaten har regler om 

step-up innebär en sådan ordning även att utflyttningsskatten till sin helhet kan 

uppvägas. Enligt min mening skulle en sådan åtgärd vara mindre betungande för ett 

utflyttande bolag än det nuvarande regelverkets utformning. Den föreslagna metoden 

kan dock komma att innebära ökade administrativa bördor för ett utflyttande bolag. 

Även denna nackdel kan dock undanröjas om den föreslagna metoden införs vid sidan 

av det nuvarande regelverket. Ett utflyttande aktiebolag skulle därmed ges möjligheten 

att välja den betalningsmetod som den finner mest lämplig. Sammantaget är det därmed 

inte fråga om att den periodiska betalningsmetoden i sig är oproportionerlig, utan det 

faktum att metoden inte tar hänsyn till de likviditetsmässiga nackdelar som 

utflyttningsskatten skapar. Rent praktiskt kan dock det förslagna systemet vara svårt, 

eller omöjligt, att utforma. 

 Praxis ger även utrymme för andra tolkningar. Proportionerliga åtgärder behöver 

kanske inte ha förmågan att fullständigt neutralisera de likviditetsnackdelar som en 

utflyttningsskatt kan medföra.  Som framgått ställer EU-fördragen inga garantier för att 

                                                 
344 Jfr mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark p. 35 och mål C-371/10 National Grid Indus p. 68. 
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ett bolags utflyttning under alla förhållanden ska vara skattemässigt neutral.345 Således 

medger kanske proportionalitetsprincipen att ett bolags utflyttning resulterar i vissa 

likviditetsnackdelar.   

 Avseende immateriella tillgångar hyser den svenska lagstiftaren en farhåga om att 

obeskattade skattkrediter riskerar att undgå svensk beskattning för det fall en periodisk 

modell inte används. Anledningen är att det inte finns någon naturlig betalningstidpunkt 

att knyta an till, då immateriella tillgångar enligt lagstiftarens argument inte är avsedda 

att avyttras. Efter avgörandet i Kommissionen mot Danmark tycks även EUD vidkänna 

existensen av att vissa tillgångar inte är avsedda att realiseras.346 Huruvida immateriella 

tillgångar innefattas i denna kategori av tillgångar framgår dock inte. Det framstår som 

naturligt att EUD valde att inte definiera vilka tillgångar som är av denna karaktär. 

Medlemsstaternas lagstiftning är ju uppbyggd på olika sätt. Frågan avgörs därför 

lämpligen på medlemsstatsnivå.  

 Att immateriella tillgångar inte skulle vara avsedda att avyttras framstår som oklart, 

och har inte motiverats i de svenska förarbetena. Huruvida en tillgång är avsedd att 

avyttras eller inte måste, enligt min mening, vara avhängigt hur verksamheten som 

innehar tillgången utövas. Förutom rena omsättningstillgångar kan generellt ifrågasättas 

om olika tillgångar överhuvudtaget de facto är avsedda att avyttras. Immateriella 

tillgångar är enligt min uppfattning inte avsedda att avyttras i mindre utsträckning än 

t.ex. aktier i ett portföljbolag. En uppdelning i behandlingen mellan immateriella 

tillgångar och övriga tillgångar kan därför vara omotiverad. I vart fall kan inte 

konstateras att immateriella tillgångar aldrig är avsedda att avyttras. Men frågan är om 

detta verkligen är vad som avses av den svenska lagstiftaren. Det svenska 

avyttringsargumentet ger istället ett sken av att vara en schablonisering av verkligheten, 

snarare än underbyggd av verkliga iakttagelser. Särskilt kan framhållas att 

schabloniseringen verkar vara baserad på hur immateriella tillgångar generellt 

behandlas inom svensk skattelagstiftning. Enligt min uppfattning är det således inte 

fråga om att immateriella tillgångar i realiteten inte avyttras, utan att svensk 

skattelagstiftning är utformad med detta som utgångspunkt. Snarare än att förlita sig på 

                                                 
345 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 62. 
346 Mål 261/11 Kommissionen mot Danmark p. 35-37. 
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avyttringsargumentet är det därför mer logiskt att förhålla sig till hur beskattning av 

immateriella tillgångar sker inom svensk rätt.  

 Allmänt sker beskattning av immateriella tillgångar genom att ett bolag gör 

värdeminskningsavdrag.347 Anskaffningsutgiften för en tillgång (som får aktiveras) 

kostnadsförs i takt med förbrukningen av tillgången, den s.k. matchningsprincipen.348 

På detta sätt kan kostnader och intäkter matchas mot varandra. I takt med att tillgången 

genererar intäkter till verksamheten, ex. genom försäljning av produkter, kostnadsförs 

anskaffningsutgiften i takt med att tillgången minskar i värde. På detta sätt minskas ett 

bolags resultat successivt, och ökar genom intäkterna. Optimalt bör detta förhållande 

upprätthållas under hela den period som tillgången genererar intäkter; m.a.o. att 

avskrivningstiden svarar mot tillgångens verkliga värdeminskning/förbrukning.  Någon 

exakt intäktsknytning är det dock inte fråga om.349 Av praktiska skäl är det fråga om en 

schablonmässig fördelning av avdragen över tillgångens förväntade livslängd.350 

Beskattning av en immateriell tillgång sker således indirekt, genom de intäkter som 

tillgången genererar. På samma sätt kan påstås att tillgången realiserar (i en vidare 

bemärkelse) steg för steg.351 Teoretiskt minskar tillgången i värde successivt över dess 

livslängd. Slutligen kommer tillgången vara värdelös. Vid denna tidpunkt har 

orealiserade skattekrediter blivit realiserade och beskattade indirekt genom de produkter 

och tjänster som tillgången gett upphov till. En tillgång realiseras således inte endast 

genom avyttring, utan också över de år som tillgången konsumeras för 

produktionssyften (i den vidare bemärkelsen).352 

 Rent praktiskt är en motsvarande ordning inte genomförbar när ett bolag flyttar från 

det nationella territoriet. Eftersom ursprungsstaten mister den legala beskattningsrätten 

över det utflyttande bolaget kvarstår ingen möjlighet för staten att beskatta bolagets 
                                                 
347 Som tidigare framgått är dock behandlingen av immateriella tillgångar avhängigt om det är fråga om 
egenupparbetade eller förvärvade immateriella tillgångar. På så vis blir behandlingen även beroende av 
vad god redovisningssed stadgar. Det kan vara fråga om årliga värdeminskningsavdrag eller direkt 
kostnadsföring. 
348 Lodin s. 313, 329 f. 
349 A.a. s. 329 f. 
350 A.a. s. 329 f. 
351 Brocke, Exit Taxes: The Commission versus Denmark Case Analysed against the Background of the 
Fundamental Conflict in the EU: Territorial Taxes and an Internal Market without Barriers, ECTR 2013 
s. 301 f; Broek, The 2013 Netherlands Act on Deferral of Exit Taxation, ET 2013 s. 188 f; Világi, Exit 
Taxes on Various Types of Corporate Reorganizations in Light of Eu Law, ET 2012 s. 351 f; Kok, Exit 
Taxes for Companies in the European Union after National Grid Indus, ECTR 2012 s. 203 f; Meussen, 
National Grid Indus Case: Re-Thinking Exit Taxation, ET 2012 s. 194. 
352 Se hänvisningar ovanstående not. 
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intäkter till syfte att neutralisera gjorda avdrag i den takt som en tillgång realiseras (i 

den vidare bemärkelsen). Den beskattningsmodell som tillämpas för ett bolag inom 

Sverige är inte överförbar till en gränsöverskridande situation. Utmaningen den svenska 

lagstiftaren står inför är därmed att återskapa en motsvarande beskattning i en 

utflyttningssituation, på ett sätt som fortfarande anses proportionerligt. 

 I Kommissionen mot Danmark definierades inte vilka typer av tillgångar som inte 

är avsedda att realiseras. Av sammanhanget framgår dock att domstolen avser bl.a. 

immateriella tillgångar.353 Av parternas inlagor framgår även att diskussionen har rört 

inventarier och immateriella tillgångar; dvs. näringstillgångar vanligen föremål för 

värdeminskningsavdrag.354 Det finns därmed anledning att anta att EUD tog intryck av 

parternas argumentation, som i stora delar påminner om den som åskådliggjorts ovan.  

Avseende immateriella tillgångar tillåter därmed domstolen kanske att medlemsstaterna 

föreskriver en annan betalningsutlösande faktor än avyttring.355 I linje med hur 

beskattning av immateriella tillgångar sker i en rent intern situation framstår ett 

successivt betalningssystem som attraktivt. På samma sätt som en immateriell tillgång 

realiseras (i den vidare bemärkelsen) steg för steg, är det rimligt att en utflyttningsskatt 

betalas steg för steg. I den internationella skattdoktrinen har ett sådant system 

förordats.356 Eftersom immateriella tillgångar typiskt sett är föremål för en teoretisk 

successiv minskning i värde bör kanske också en utflyttningsskatt betalas successivt. 

Sammantaget kan därför situationen uppfattas som att ett successivt betalningssystem 

kan utgöra en proportionerlig åtgärd, trots att ett sådant system ger upphov till vissa 

likviditetsnackdelar. Återigen bör dock framhållas att bedömningen inte är självklar. 

Domstolen har inte uttalat sig om huruvida successiva betalningssystem är 

proportionerliga eller inte. 

                                                 
353 Mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark p. 12-16, 35-37. 
354 Sveriges interventionsinlaga i mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark; Danmarks svaromål i mål 
C-261/11 Kommissionen mot Danmark; Kommissionens stämningsansökan i mål C-261/11 
Kommissionen mot Danmark. 
355 Se mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark p. 12-16, 35-37. 
356 Brocke, Exit Taxes: The Commission versus Denmark Case Analysed against the Background of the 
Fundamental Conflict in the EU: Territorial Taxes and an Internal Market without Barriers, ECTR 2013 
s. 301 f; Broek, The 2013 Netherlands Act on Deferral of Exit Taxation, ET 2013 s. 188 f; Világi, Exit 
Taxes on Various Types of Corporate Reorganizations in Light of Eu Law, ET 2012 s. 351 f; Kok, Exit 
Taxes for Companies in the European Union after National Grid Indus, ECTR 2012 s. 203 f; Meussen, 
National Grid Indus Case: Re-Thinking Exit Taxation, ET 2012 s. 194; Wattel 2012 s. 966. 
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4.7.3.3 Utformningen av ett successivt betalningssystem (3) 

Den svenska utflyttningsbeskattningsmodellen innebär att skatt på immateriella 

tillgångar betalas över tio år. Oavsett den allmänna proportionalitetsbedömningen av ett 

periodiskt betalningssystem finns enligt min mening anledning att ifrågasätta valet av 

en gräns på tio år. 

 Redan i förarbetena till anståndslagstiftningen framfördes kritik rörande valet av 

gränsen. Remissinstanserna gjorde gällande att gränsen istället borde avspegla de 

immateriella tillgångarnas ekonomiska livslängd, eller den beräknade, alternativt 

faktiskt livslängden för den immateriella tillgången.357 I detta är jag benägen att hålla 

med remissinstanserna. En sådan ordning skulle onekligen medföra att en 

gränsöverskridande situation behandlades mer likt en rent intern situation. Genom ett 

sådant system uppnås enligt min uppfattning även en mer optimal behandling av 

immateriella tillgångar. Det svarar nämligen mot att minska den likviditetsnackdel som 

en utflyttningsskatt medför. Genom att matcha betalningsperioden mot en immateriell 

tillgångs ekonomiska livslängd uppnås ett mer optimalt förhållande mellan betalning av 

en utflyttningsskatt och de intäkter som en immateriell tillgång genererar över tiden. 

Lagstiftaren påpekade emellertid att någon individuell, och på ekonomisk livslängd 

baserad betalning av utflyttningsskatt skulle öka företagens administrativa börda 

avsevärt.358 Jag finner inte lagstiftarens argument helt övertygande i denna del. Det 

borde det vara en relativt enkel sak att finna stöd för vad som är att bedöma som en 

immateriell tillgångs ekonomiska livslängd. En mer godtagbar, men samtidigt mer 

optimal schablonisering, skulle exempelvis vara att förlita sig på redovisningsrättsligt 

godtagbara normer, dvs. god redovisningssed. Det är även tänkbart att använda sig av 

en immateriell tillgångs faktiska livslängd. Rörande exempelvis patent skulle det 

därmed vara fråga om att betala utflyttningsskatten över 20 år. Till detta kan tilläggas att 

lagstiftaren skulle kunna göra systemet fakultativt, vid sidan av det nuvarande 

regelverket. Ett utflyttande bolag skulle kunna välja mellan omedelbar betalning, 

betalning i lika stora belopp över 10 år, eller betalning som är avhängigt de immateriella 

tillgångarnas livslängd. Jag har svårt att se att ett sådant system skulle öka företagens 

administrativa börda avsevärt. För det fall ett bolag inte anser det lönt att försöka 

bestämma dess tillgångars livslängd kan bolaget välja den 10-åriga 
                                                 
357 Prop. 2009/10:39 s. 31. 
358 A.prop. s. 31. 
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avbetalningsmetoden, eller betala skatten omedelbart. Lagstiftaren hävdade även att det 

var motiverat med en schablon då andra metoder skulle skapa betydande merarbete för 

Skatteverket, inte minst i form av processer angående livslängden för olika tillgångar.359 

Även på denna punkt övertygar inte argumentationen. Av National Grid Indus framgår 

att en medlemsstat inte kan hänvisa till en påstådd administrativ börda för 

medlemsstatens skattmyndighet som grund för att tidigarelägga betalning av en 

utflyttningsskatt.360 Ett bolag som väljer uppskjuten betalning anser uppenbarligen att 

detta inte medför några överväldigande administrativa bördor.361 Därför kan inte heller 

skattemyndighetens börda anses överväldigande, då dess uppgift endast är att granska 

det utflyttande bolagets deklarationer.362 Av avgörandet Kommissionen mot Danmark 

framgår även att risken för ett stort antal rättstvister inte utgör ett proportionerligt motiv 

för att begränsa etableringsfriheten.363 

Sammantaget är det min uppfattning att den svenska modellen kan anses mer 

ingripande än vad som är absolut nödvändigt. Den schablonmetod den svenska 

lagstiftaren valt är m.a.o. mer restriktiv än vad som är nödvändigt för att säkerställa den 

välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. En mindre 

ingripande åtgärd skulle vara att skatten krävdes över den resterande ekonomiska 

livslängden för den immateriella tillgången. I vart fall utgör en ordningen där ett 

utflyttande aktiebolag tillåts välja mellan omedelbar betalning, betalning över 10 år, 

eller betalning över de immateriella tillgångarnas resterande livslängd en mindre 

ingripande åtgärd. En sådan åtgärd är enligt min mening tillräckligt effektiv för att 

uppnå det eftersträvade syftet. Det kan i sammanhanget framhållas att även 

Kommissionen verkar vara av en liknande uppfattning. I stämningsansökan till 

avgörandet Kommissionen mot Danmark argumenterar Kommissionen för att en mindre 

ingripande åtgärd är att kräva betalning över den resterande giltighetsperioden för den 

immateriella tillgången.364 Att domstolen senare uttalade, att avseende tillgångar som 

inte är avsedda att avyttras kan föreskrivas en annan betalningstidpunkt än avyttring kan 

i viss mån tolkas som ett medgivande av Kommissionens argument.365 

                                                 
359 A.prop. s. 31. 
360 Mål C-371/10 National Grid Indus p. 77. 
361 Ibid.  
362 Ibid.  
363 Mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark p. 39. 
364 Kommissionens stämningsansökan i mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark p. 42. 
365 Mål C-261/11 Kommissionen mot Danmark p. 37. 
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4.7.4 Avslutande bedömning 

Proportionalitetsprövningen syftar till att undersöka om en nationell skatteåtgärd, som 

bedömts utgöra ett hinder för den fria rörligheten kan anses ändamålsenlig och 

nödvändig i relation till det syfte som åtgärden ägnar säkerställa. I detta fall syftar 

svenska utflyttningsbeskattningsregler till att säkerställa den välavvägda 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. Bedömningen har gjorts att den svenska 

modellen avseende immateriella tillgångar säkerligen är att bedöma som ändamålsenlig. 

I detta första led ger praxis god ledning och jag ser liten anledning att ifrågasätta 

ändamålsenligheten av det svenska regelverket. Svårare är det att bedöma huruvida 

reglerna är nödvändiga. Eftersom domstolen inte tidigare har prövat en 

betalningsmodell likt den svenska kan praxis tolkas på olika sätt. 

Först diskuterades frågan om det är proportionerligt att utflyttningsskatten 

omedelbart belastar ett bolags resultat när det flyttar från svensk jurisdiktion. Som visat 

ger praxis inte mycket ledning och rättsläget är otydligt. En rent personlig uppfattning 

är dock att ett slutligt beräknande av en utflyttningsskatt är ett betrakta som en mindre 

betungande åtgärd. 

Den andra frågan som diskuterades var om en successiv betalningsmetod allmänt 

kan anses som nödvändigt i relation till det eftersträvade syftet. Tre olika 

förhållningssätt diskuterades. Som åskådliggjorts kan ifrågasättas om en successiv 

modell är proportionerlig eftersom den i realiteten innebär en form av omedelbar 

betalning. Med hänsyn till att EUD genomgående slagit fast att omedelbar betalning av 

utflyttningsskatt är oproportionerligt är det rimligt att ifrågasätta den svenska ordningen 

på denna punkt. Det andra förhållningssättet som diskuterades tar sikte på att den 

svenska modellen inte har förmåga att undanröja den likviditetsnackdel som 

utflyttningsskatten skapar. Av praxis går att tolka att domstolen ställer ett krav om 

medlemsstaterna måste ha regler som kan undanröja en sådan nackdel. Det framhölls 

dock att en sådan betalningsmodell kan vara svår att utforma. Särskilt bör poängteras att 

en sådan modell kanske inte är tillräckligt effektiv, eller realistisk, för att skydda 

medlemsstaternas legitima intressen. Slutligen diskuterades ett förhållningssätt som 

utgår från hur immateriella tillgångar beskattas inom den svenska rättsordningen. Det 

framhölls att immateriella tillgångar är föremål för en form av realisering (i en vidare 

bemärkelse) som innebär att tillgången realiseras steg för steg i takt med att tillgången 
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förbrukas. Med hänsyn till domstolens uttalanden i Kommissionen mot Danmark, samt 

uttalanden i doktrinen, finns stöd för att en successiv betalningsmodell allmänt kan 

anses proportionerlig. På sätt och vis svarar nämligen en successiv betalningsmodell till 

den successiva realiseringen av obeskattade skattekrediter knutna till en immateriell 

tillgång. 

Den tredje frågan som diskuterades tog sikte på att den periodiska 

betalningsmodellen föreskriver en gräns på tio år. Min uppfattning är att denna gräns 

inte är proportionerlig. Som framgått finns mindre betungande lösningar till svenskt 

förfogande, som på ett realistiskt och effektivt sätt kan skydda det svenska intresset av 

att beskatta orealiserade skattekrediter. I sak kan kritiken sammanfattas till att den 

svenska modellen utgör en schablonisering av verkligheten. Enligt min uppfattning 

utgör en metod där lagstiftningen tar hänsyn till karaktären av de uttagsbeskattade 

immateriella tillgångarna en mindre betungande åtgärd för ett utflyttande bolag. Därför 

har förordats att betalningen istället bör ske över den resterande ekonomiska livslängden 

för den immateriella tillgången. Även här kan det dock vara nödvändigt att göra vissa 

schabloniseringar, då det är praktiskt svårt att med exakthet definiera en immateriell 

tillgångs ekonomiska livslängd i förväg. Ledning kan sökas inom civilrätten rörande 

olika immateriella rättigheter, samt i inom redovisningsrätten.  

Min uppfattning är att svensk utflyttningsbeskattning överlag kan klassificeras som 

stelbent eftersom hänsyn inte tas till de individuella förutsättningarna för ett utflyttande 

bolag. Huruvida EU-rätten ställer krav på en sådan ordning är dock inte självklart, för 

det finns även fördelar med den svenska modellen. Särskilt kan framhållas att den 

svenska anståndsmetoden är både enkel och tydlig. Både för den skattskyldige och 

Skatteverket. Modellen främjar rättssäkerheten. En annan modell, som tar hänsyn till 

varje immateriell tillgångs individuella karaktär, kommer onekligen att bli mer 

komplicerad. Även om ett sådant regelverk införs vid sidan av det nuvarande 

regelverket blir följden en mer komplicerad lagstiftning. Att ett bolag ställs inför en 

mängd olika alternativ om hur bolaget ska bli beskattat är kanske inte optimalt.366 Det 

kan även framhållas att det sannolikt föreligger en korrelation mellan flexibiliteten i 

lagstiftningen och utrymmet för otillåten skatteplanering. I ett bredare perspektiv bör 

därför betänkas om en mer avancerad lagstiftning överhuvudtaget ligger i någons 

                                                 
366 Främst skulle ett sådant system gynna de skattekonsulter som agerar rådgivare till bolagen. 
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intresse. En sådan lagstiftning kan bli svårtillämpad och ge upphov till andra typer av 

problem för de tillämpande instanserna och de skattskyldiga. Huruvida dessa faktorer 

påverkar proportionalitetsprövningen är dock svårt att bedöma. Mer betydelsefullt för 

den bedömningen är risken för att en utflyttningsskatt aldrig kommer betalas. Det kan 

framhållas att den ekonomiska livslängden för vissa typer av immateriella tillgångar kan 

vara extremt lång. Vissa immateriella tillgångar kan rentav ha ett mer bestående värde. 

Det kan framstå som ohållbart att Sverige ska tvingas vänta långa perioder innan skatten 

blir slutligt betald.367 Risken för att en skatt inte kommer uppbäras i sin helhet ökar ju 

längre tid som förflyter från utflyttningstidpunkten.368 Denna aspekt utgör i realiteten ett 

argument för att ursprungsstaten ska kunna kräva omedelbar betalning. Detta är 

emellertid inte tillåtet. Risken motiverar dock kanske att en medlemsstat föreskriver en 

enkel schablon över t.ex. tio år. Det finns således goda argument för att även hävda att 

den svenska modellen kan anses ”tillräckligt” proportionerlig. En successiv 

betalningsmodell underlättar för bolagen som önskar flytta, utan att tömma på 

ursprungsstatens möjlighet att säkra sitt skatteanspråk.369 En successiv betalningsmodell 

likt den svenska utgör därför kanske en välformulerad kompromiss mellan bolagens och 

ursprungsstatens intressen. Som framgått finns dock flertalet argument som talar mot 

den svenska ordningen. 

                                                 
367 Jfr Meussen, National Grid Indus Case: Re-Thinking Exit Taxation, ET 2012 s. 194.  
368 Jfr mål C-371/10 National Grid Indus p. 74. EUD påtalar att ursprungsstaten kan ta hänsyn till denna 
risk i sin nationella lagstiftning genom att exempelvis kräva ställande av en bankgaranti. Huruvida en 
sådan åtgärd är tillåten kan dock problematiseras, se Watell 2012 s. 955 ff. 
369 Arendonk, National Grid Indus and Its Aftermath, ECTR 2013 s. 171.  
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5. Avslutande reflektioner 

En prövning av nationella skattereglers förenlighet med EU-rätten utgår vanligen från 

en prövning i tre steg. Ovan har dessa steg analyserats och problematiserats mot 

bakgrund av svensk lagstiftning om utflyttningsbeskattning för immateriella tillgångar. 

Redan inledningsvis ställdes tre frågor som framställningen ämnade besvara: 

(1) Kan ett utflyttande aktiebolag åberopa EU-rätten till syfte att uppnå en mer 

förmånlig behandling i skattehänseende; m.a.o. är EU-rätten tillämplig i en 

situation där ett aktiebolag flyttar sin hemvist till en annan medlemsstat? 

(2) Innebär svenska regler om successiv betalning av utflyttningsskatt för 

immateriella tillgångar i samband med utflyttning av ett aktiebolags verkliga 

ledning en otillåten särbehandling, m.a.o. en inskränkning av 

etableringsfriheten? 

(3) Kan den svenska modellen om successiv betalning av utflyttningsskatt 

rättfärdigas och uppfyller regelverket kraven på EU-rättslig proportionalitet? 

I ett första steg har kunnat konstateras att frågan om EU-rättens tillämplighet vid ett 

bolags utflyttning knappast är så enkel som först kan tros. Det har åskådliggjorts att 

bolagsrätten kan få ett avgörande inflytande för om en medlemsstat är oförhindrad att 

beskatta ett utflyttande bolag. Det har konstaterats att det går en vattendelare mellan 

länder som tillämpar registreringsprincipen och länder som tillämpar sätesprincipen. Att 

tvinga ett bolag att upplösas i samband med att bolaget flyttar sin verkliga ledning till 

en annan medlemsstat är i de flesta situationer inte att betrakta som en inskränkning av 

EU-rätten. För det fall nationell lagstiftning inte föreskriver sådan behandling, och ett 

utflyttande bolag behåller sin status som en juridisk person när ledningen flyttar 

utomlands, kan dock EU-rätten åberopas. För svensk del innebär denna ordning att ett 

aktiebolags skatterättsliga hemvistbyte åtnjuter fördragsrättsligt skydd. Den i 

framställningen först ställda frågan ska därmed besvaras jakande; ett utflyttande 

aktiebolag kan åberopa EU-rätten till syfte att försöka uppnå en mer förmånlig 

behandling i skattehänseende. 

I ett andra steg har undersökts om de svenska reglerna om utflyttningsbeskattning 

utgör en inskränkning av EU-rätten. Centralt för denna fråga är att en objektivt 
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jämförbar situation anses föreligga. Det har argumenterats för att EUD skulle komma att 

göra en vertikal jämförelse utifrån ett lokalt perspektiv. Domstolen skulle med viss 

sannolikhet komma att fokusera på om de svenska reglerna innebär en 

likviditetsnackdel för ett utflyttande aktiebolag i jämförelse med ett kvarstannande 

aktiebolag. Det är min uppfattning att den i framställningen andra ställda frågan även 

den bör besvaras jakande. Svensk lagstiftning om successiv betalning av 

utflyttningsskatt för immateriella tillgångar utgör en inskränkning av 

etableringsfriheten. Prövningen har dock åskådliggjort att det finns alternativa sätt att 

närma sig problemställningen. Särskilt kan ifrågasättas vad som i realiteten utgör det 

korrekta jämförelseobjektet. 

I ett tredje steg har undersökts om de svenska reglerna kan anses motiverade och 

proportionerliga. Proportionalitetsprövningen har visats svårast att bedöma. Det har 

framkommit att det är oklart huruvida det kan anses proportionerligt att 

beskattningstidpunkten inträder omedelbart i samband med ett aktiebolags utflyttning. 

Praxis har inte berört denna fråga, och av det skälet har det bedömts att det nuvarande 

rättsläget inte medger några slutsatser i frågan. En personlig uppfattning är dock att en 

slutlig beräkning av beloppet är att bedöma som mindre ingripande för 

etableringsfriheten. Därutöver har konstaterats att det finns flera argument som talar för 

att en successiv betalningsmodell rent allmänt kan anses proportionerlig. En sådan 

modell tar i beaktande den successiva realiseringen av obeskattade skattekrediter knutna 

till immateriella tillgångar. Däremot kan ifrågasättas om valet av en betalningsperiod på 

tio år är absolut nödvändig. Det har framhållits att det finns mindre betungande 

lösningar till svenskt förfogande. Den svenska modellen är samtidigt både enkel och 

tydlig, vilket främjar både företagen intressen och rättsordningen överlag. Det har även 

poängterats att en alltför flexibel lagstiftning kan innebära att det svenska 

skatteanspråket går förlorat. Den svenska successiva betalningsmetoden tar denna risk i 

beaktande. Det får därför framhållas att den i framställningen tredje ställda frågan inte 

kan ges ett entydigt svar. Den svenska modellen om successiv betalning av 

utflyttningsskatt uppfyller kanske, eller kanske inte, kraven på proportionalitet. 

Prövningen har åskådliggjort att rättsläget i många delar kan karaktäriseras som 

oklart. Av den anledningen är de slutsatser som gjorts förknippade med osäkerhet. 

Denna osäkerhet har framförallt sin grund i att EUD inte haft att pröva en 

beskattningsmodell som den svenska i tidigare avgöranden. I andra delar hade det varit 
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önskvärt om EUD varit tydligare i den praxis som faktiskt finns. Framställningen har 

dock visat att medlemsstaterna principiellt är berättigade att belasta ett utflyttande bolag 

med en utflyttningsskatt. En sådan skatt är emellertid endast tillåten under vissa 

omständigheter. Valet av tidpunkten för betalning av en utflyttningsskatt är här den 

överlägset viktigaste frågan. Som framgått kan valet av tidpunkt få betydelse för 

inskränkningsprövningen eftersom jämförelseobjektet kan komma att förändras. Likaså 

påverkas proportionalitetsprövningen. Som redan inledningsvis påpekades är det 

därmed formen för verkställandet av utflyttningsskatt som är problematiskt, snarare än 

utflyttningsbeskattningen i sig.  I detta har framställningen förhoppningsvis utrett visa 

oklarheter. Vidare forskning är dock önskvärt. Det kan särskilt framhållas att 

framställningen inte berört frågor kring medlemsstaternas möjlighet att kräva 

säkerhet/garantier för betalning av utflyttningsskatt. Medlemsstaternas möjlighet att 

belägga utflyttningsskatter med ränta har inte heller berörts. Detta utgör två viktiga 

områden där EU-rätten i sitt nuvarande tillstånd förefaller särskilt oklar. Vidare 

forskning på området bör därför inriktas mot att utreda vilka medel som står till 

medlemsstaternas förfogande ifråga om hur en utflyttningsskatt får verkställas. 

Att påstå att utflyttningsskatter inte är problematiskt är samtidigt att försköna det 

nuvarande rättsläget. Det har visserligen framkommit att medlemsstaterna har goda skäl 

för att beskatta ett utflyttande bolag. Från ett fiskalt perspektiv är därmed 

utflyttningsskatter inte orimliga. Ur ett vidare perspektiv finns dock anledning att 

ifrågasätta lämpligheten av utflyttningsskatter. Som påvisats finns en tydlig konflikt 

mellan medlemsstaternas önskan att belasta ett utflyttande bolag med en 

utflyttningsskatt, och upprätthållandet av den inre marknaden. Utflyttningsskatter 

främjar knappast förverkligandet av den inre marknaden. Enligt min uppfattning borde 

ett optimalt system förhålla sig neutralt inför vart den skattskyldige väljer att bedriva sin 

verksamhet, och på så vis främja den fria rörligheten inom gemenskapen. Samtidigt bör 

ett sådant system tillgodose ursprungsstatens (och destinationsstatens) legitima intressen 

av att ta del av de skatteintäkter som ett bolags verksamhet genererar. Hur ett sådant 

skattesystem bör utformas har dock legat utanför framställningens syfte. Detta är dock 

lämpligen ett område för framtida forskning. 
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