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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

En vedertagen internationell skatterättslig princip är att beskattningsrätten för en viss 

inkomst ska tillkomma en stat om det finns tillräcklig anknytning mellan staten och det 

specifika skatteobjektet. Denna princip brukar betecknas som ”källstatsprincipen”. I 

enlighet med källstatsprincipen tillämpas kupongskattelagen (1970:624) (KupL) 

beträffande utdelning till begränsat skattskyldiga i Sverige. Föreligger givna 

omständigheter för skattskyldighet utgår statlig källskatt med 30 procent1 på bruttobelopp 

av utdelning till bland annat utländska pensionsfonder, 4-5 §§ KupL. Att kupongskatt 

utgår på bruttobelopp innebär att det inte är möjligt att göra kostnadsavdrag vid beräkning 

av skattepliktig utdelningsinkomst.  

 

Utländska pensionsfonder är inte en homogen grupp utan subjekten och dess rättigheter 

differentieras utifrån hemvist och skillnader i länders interna rättsordningar. Förenlighet 

med definitionen av utdelningsberättigad utländsk juridisk person enligt 4 § första 

stycket KupL är en förutsättning för uttag av kupongskatt på utdelning till utländsk 

pensionsfond. Följaktligen är det inte självklart att samtliga subjekt som ryms inom det 

något vaga begreppet utländsk pensionsfond och erhåller utdelning från Sverige även 

omfattas av svensk kupongskatt.  

 

Till skillnad från utländska pensionsfonder utan fast driftställe i landet beskattas svenska 

pensionsstiftelser enligt lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel (LAP) 

med 15 procent på en schablonmässigt beräknad avkastning. Förutsatt att kupongskatten 

sänks genom ingånget skatteavtal är skattesatsen 15 procent överensstämmande för 

                                                           
1 Vanligt förekommande att skattesatsen sänks till max 15 procent genom tillämpligt skatteavtal. Se t ex 

nordiska skatteavtalet (SFS 1996:1512), skatteavtalet mellan Tyskland och Sverige (SFS 1992:1193) och 

skatteavtalet mellan Schweiz och Sverige (SFS 1987:1182). 
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svenska pensionsstiftelser och utländska pensionsfonder. Det finns emellertid skillnader 

mellan KupL och LAP vad gäller beräkning av kapitalunderlag och tidpunkt för 

beskattning. 

 

EU-domstolen har i ett antal rättsfall slagit fast att det strider mot unionsrätten att ta ut 

källskatt på utdelning i gränsöverskridande situationer om inte motsvarande beskattning 

sker på rent interna transaktioner.2 Genom formella underrättelser har därefter 

kommissionen anmodat ett antal medlemsstater att se över intern lagstiftnings förenlighet 

med EU-rätten vad gäller beskattning av utdelning till utländska pensionsfonder. Den 

svenska KupL är ett av regelverken med källskatt på utdelning som kommissionen 

uppmärksammat och kritiserat.3 Påståendet att utdelning som mottas av utländska 

pensionsfonder beskattas hårdare genom kupongskatt än utdelning som erhålls av svenska 

pensionsstiftelser har resulterat i en utdragen skriftväxling mellan den svenska regeringen 

och kommissionen.4 Samtidigt som Sverige stärker sina finanser genom kupongskatt 

finns således en risk för att vissa pensionsfonder särbehandlas utifrån hemvist. Den 

svenska regeringen vidhåller fortsatt, trots kritik från kommissionen, sin uppfattning att 

reglerna om kupongskatt på utdelning till utländska pensionsfonder enligt KupL inte är 

oförenliga med EU-rätten.5 

 

Ett flertal skattebetalare, utländska pensionsfonder har även uppmärksammat den 

hypotetiska regelkonflikten mellan den svenska lagstiftningen och EU-rättens krav på fri 

rörlighet. Åtskilliga mål har prövats i de svenska domstolarna6 och den 19 juni 2013 

beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att meddela prövningstillstånd i mål nr 2868-12 

gällande en nederländsk pensionsstiftelses återkrav för betalad kupongskatt. I avvaktan 

på dom från högsta instans alternativt en fördragsbrottstalan mot Sverige förblir rättsläget 

ovisst om det är förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till utländska 

pensionsfonder. Om det konstateras att KupL strider mot EU-rätten kommer Sverige bli 

                                                           
2 Se t ex mål C-170/05 Denkavit, C-379/05 Amurta och C-284/09 Kommissionen mot Tyskland. 
3 IP/07/616. 
4 Kommissionen: K (2008) 4931, formell underrättelse, 2008-09-18, K (2010) 7324, motiverat yttrande, 

2010-10-28, K (2012) 1673, kompletterande motiverat yttrande, 2012-03-22 / Svenska regeringen: 

Fi2007/3993, Svar på formell underrättelse, 2007-05-22, Fi2008/5436, Svar på komplimenterande formell 

underrättelse, 2009-04-21, Svar på motiverat yttrande, 2010-12-21. 
5 Skr 2012/13:80, s 304.  
6 Se t ex mål nr 1747-11 och 1748-11 från Kammarrätten i Sundsvall. 
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återbetalningsskyldigt för stora belopp som i sådant fall orättmätigt påförts utländska 

investerare i form av källskatt. 

 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 

 

De svenska reglerna om kupongskatt på utdelning till begränsat skattskyldiga är 

omfattande och inkluderar ett antal olika skattesubjekt. Syftet med denna uppsats är att 

utifrån EU-rättens fria rörlighet för kapital granska och utreda reglerna i KupL avseende 

källskatt på utdelning till utländska pensionsfonder. Min avsikt är att inom ämnet 

utdelningsbeskattning av utländska pensionsfonder ge läsaren en större förståelse för den 

svenska lagstiftningen, dess tillämpningsområde och en potentiell konflikt med EU-

rätten.  

 

Gällande intern rätt kommer LAP och beskattning av svenska pensionsstiftelser att 

utredas ingående med intention att sedan kunna jämföras med beskattning enligt KupL ur 

ett EU-rättsligt perspektiv. Det är förhållandet mellan avkastningsskatt enligt LAP och 

källskatt enligt KupL som utgör grunden för framställningen.  

 

Sverige har som medlem i EU förbundit sig att uppfylla vissa bestämmelser, bland annat 

de fyra grundläggande friheterna i EUF-fördraget. De svenska reglerna om kupongskatt 

på utdelning till utländska pensionsfonders förenlighet med EU-rättens krav på fri 

rörlighet för kapital, artikel 63 EUF-fördraget har diskuterats i doktrin7 och kommer 

ingående att analyseras i min uppsats. 

 

Följande huvudfrågor behandlas i uppsatsen: 

 

 Vad är gällande intern rätt angående beskattning av utdelning till svenska 

pensionsstiftelser respektive utländska pensionsfonder? 

                                                           
7 Väljemark i Skattenytt 2010, s 24-33, Sjövall i SvSkT 2012, s 451-467, Cejie i Skattenytt 2012, s 850-

863 och Starberg i SvSkT 2013, s 611-616. 
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 Befinner sig svenska pensionsstiftelser och utländska pensionsfonder i en 

objektivt jämförbar situation? 

 Innebär beskattning av utdelning till utländska pensionsfonder enligt KupL ett 

hinder för artikel 63 EUF-fördraget? 

 

 
1.3 Avgränsningar 

 

Med avsikt att främja en mer intressant och djupgående framställning av det för uppsatsen 

aktuella ämnet görs inledningsvis ett antal avgränsningar. Den här studien behandlar 

KupL endast utifrån beskattning av utdelning till utländska pensionsfonder. 

Begränsningen till utländska pensionsfonder görs för att möjliggöra en relevant EU-

rättslig restriktionsprövning. En sådan prövning är genomförbar om det finns ett inhemskt 

rättssubjekt som potentiellt behandlas mer fördelaktigt än en utländsk motsvarighet i en 

objektivt jämförbar situation. Beskattning av utdelning till utländska pensionsfonder 

enligt KupL kommer därför att jämföras och analyseras mot beskattning av utdelning till 

svenska pensionsstiftelser enligt LAP. Förenlighet med EU-rätten av svensk kupongskatt 

på utdelning till utländska pensionsfonder prövas endast mot artikel 63 EUF-fördraget, 

fri rörlighet för kapital. Frågan om ett potentiellt hinder kan rättfärdigas av tvingande 

hänsyn till allmänintresset och proportionerligt, nödvändigt enligt EU-rätten bör enligt 

min mening besvaras nekande och kommer inte beröras närmare i denna uppsats.  

 

Vid fastställande av gällande rätt begränsas framställningen till utländska pensionsfonder 

som finns representerade inom EU. Ändamålet med att uteslutande fokusera på utländska 

pensionsfonder med hemvist inom EU är att begränsa analysen och förenkla den 

beskrivande delen om KupLs tillämpningsområde.  

 

AP-fonder, som utgör en del av staten, är inte skattskyldiga i Sverige men frågan om även 

denna förmånliga behandling är oförenlig med EU-rätten ligger utanför uppsatsens 

ämnesområde. Framställningen kommer vidare inte att beröra om de svenska reglerna 

gällande kupongskatt på utländska pensionsfonder är förenliga med övriga delar av EU-

rätten och gällande skatteavtal.   
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1.4 Metod och material 
 

För att fastställa gällande svensk rätt och dess tillämpningsområde används traditionell 

rättsdogmatisk metod genom studier av lagstiftning, rättspraxis, förarbeten samt doktrin. 

Vad gäller de svenska bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten tillämpas nämnda 

metod med fokus på EU-domstolens rättspraxis. Vid prövning om svensk rätt strider mot 

EU:s rätt till fri rörlighet för kapital, artikel 63 EUF-fördraget tillämpas den modell som 

EU-domstolen regelbundet praktiserar.8 Först fastställs om subjekten befinner sig i en 

objektivt jämförbar situation. Konstateras att objekten är objektivt jämförbara är det andra 

steget att utreda om den utländska parten missgynnas genom en sämre behandling. 

Missgynnas den utländska parten i en objektivt jämförbar situation föreligger ett hinder 

av fri rörlighet för kapital.  

 

Vid tillämpning av två rättsordningar, svensk rätt och EU-rätt är deras inbördes 

förhållande av stor betydelse. Av EU-domstolens praxis framgår att EU-rätten vid en 

potentiell normkonflikt har företräde framför nationell rätt.9 I frågan om KupLs 

förenlighet med EU-rätten är det således inte Högsta förvaltningsdomstolen utan EU-

domstolen som är prejudikatinstans. 

 

Lagstiftning av intresse för den här uppsatsen är främst svenska KupL, LAP och artikel 

63 EUF-fördraget. Vid bedömning av de svenska reglernas tillämpning fästs vikt vid 

förarbeten, lagkommentar och innebörden av identiska begrepp förekommande i 

Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).  

 

Den EU-rättsliga delen av uppsatsen tar avstamp i skriftväxlingen som pågått mellan 

kommissionen och regeringen avseende svensk kupongskatt enligt KupL på utländska 

pensionsfonder. Vid bedömning av olika argument beträffande gällande rätt får EU-

domstolens praxis på området stor betydelse. Argument angående frågan om det är 

                                                           
8 Modellen preciserad i mål C-55/94 Gebhard. 
9 Se mål C-26/62 Van Gend en Loos och C-6/64 Costa E.N.E.L. 
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förenligt med EU-rättens fria rörlighet för kapital att ta ut källskatt på utländska 

pensionsfonder hämtas även från doktrin. 

 

 
1.5 Terminologi 

 

Det finns ett antal viktiga termer som är återkommande i den här uppsatsen. Begreppet 

utländsk pensionsfond används som ett generellt samlingsbegrepp för ett utländskt 

subjekt som tillhandahåller möjligheter för pensionssparande och saknar fast driftställe i 

Sverige. Att ett rättssubjekt kategoriseras som en utländsk pensionsfond är i sig utan 

betydelse för frågan om densamma omfattas av svensk kupongskatt. Termen används 

endast för att underlätta för läsaren och innebörden är följaktligen ovidkommande för 

tillämpningen av KupL.  

 

Med pensionsstiftelse avses stiftelse som upprättats i enlighet med lagen (1967:531) om 

tryggande av pensionsutfästelse m.m. En svensk pensionsstiftelse tillhandahåller 

möjligheter för pensionssparande från stadigvarande plats inom landet och kan därmed 

även inordnas under uppsatsens vida definition av pensionsfond.  

 

Förbudet mot inskränkningar av fri rörlighet för kapital omfattar direkt och indirekt 

diskriminering, men även icke-diskriminerande restriktioner. Med direkt diskriminering 

avses uttrycklig särbehandling på grund av nationalitet, vilket inte aktualiseras vid 

tillämpning av KupL. Distinktionen mellan indirekt diskriminering och icke-

diskriminerande restriktioner är vag och saknar enligt min uppfattning betydelse för om 

nationell lagstiftning är förenlig med EU-rätten. Båda definitionerna tar sikte på den 

samlade effekt som lagstiftningen får vid ett gränsöverskridande moment i jämförelse 

med en liknande situation.10 Behandlas en gränsöverskridande transaktion sämre än en 

rent intern i en objektivt jämförbar situation föreligger ett hinder. I den här uppsatsen 

används begreppen (icke-diskriminerande) restriktion och hinder synonymt för 

särbehandling som inte är förenlig med EU-rätten. 

 

                                                           
10 Se mål C-120/78 Cassis de Dijon och C-330/91 Commerzbank. 
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1.6 Disposition 

 

Efter det att grundläggande förutsättningar för uppsatsen presenterats i kapitel 1 ägnas 

kapitel 2 åt en ingående introduktion av relevanta bestämmelser i KupL och LAP. För att 

kunna tillgodogöra sig analys i uppsatsens senare delar är det viktigt att läsaren först är 

väl insatt i den nationella skattelagstiftning som aktualiseras vid utdelning till svenska 

pensionsstiftelser respektive utländska pensionsfonder. Kapitlet ger även en översiktlig 

bild av tillämpningsområdet för de svenska reglerna.  

 

I uppsatsens kapitel 3 presenteras kortfattat grundläggande EU-rätt av betydelse för 

uppsatsens ämne. Innebörden av artikel 63 EUF-fördraget samt argument från det 

skriftliga förfarande mellan kommissionen och Sverige beskrivs i syfte att ge läsaren en 

övergripande bild av rättsläget inom unionen.  

 

Den EU-rättsliga restriktionsprövningen av svensk kupongskatt på utdelning till 

utländska pensionsfonder påbörjas i kapitel 4. I kapitlet utreds om svenska 

pensionsstiftelser och utländska pensionsfonder befinner sig i en objektivt sett jämförbar 

situation.  

 

Förutsatt att beskattning enligt KupL och LAP är objektivt jämförbara analyserar 

uppsatsens kapitel 5 om utländska pensionsfonder missgynnas och det således föreligger 

ett faktiskt hinder av fri rörlighet för kapital. 

 

I avslutande kapitel 6 försöker författaren sammanfatta, kommentera och ge svar på de 

frågor som uppsatsen har behandlat. 
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2 Tillämpliga bestämmelser i intern rätt vid  

   utdelning  

 

Pensionssparande kan idag ske i flera olika former. Svenska pensionsstiftelser och 

utländska pensionsfonder är endast ett urval av alternativa sparanden som arbetsgivare 

kan välja bland för att säkra sitt ansvar gentemot arbetstagare. Detta kapitel redogör för 

tillämpliga interna skatteregler beträffande utdelning till svenska pensionsstiftelser och 

utländska pensionsfonder. 

 

 

2.1 Svenska pensionsstiftelser  
 

2.1.1 Civilrättsligt perspektiv 

Med pensionsstiftelse avses enligt 9 § första stycket TrL en av arbetsgivare grundad 

stiftelse, som är en juridisk person vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om 

pension till arbetstagare eller deras efterlevande. En stiftelse skiljer sig från andra 

associationsformer genom att den inte har några ägare eller medlemmar. Av 1 och 12 §§ 

TrL framgår att det är arbetsgivaren och inte pensionsstiftelsen som utfäster pension. Den 

egendom som arbetsgivaren överfört till stiftelsen får som huvudregel endast disponeras 

för pensioner och tjänar därmed som en form av säkerhet för att utfästelse om pension 

uppfylls gentemot arbetstagaren. Arbetsgivaren ombesörjer pensionsutbetalningar 

varefter han enligt 14 § TrL under vissa förutsättningar äger rätt att gottgöra sig ur 

stiftelsens medel. Gottgörelse förutsätter bland annat att det finns överskott på kapitalet i 

pensionsstiftelsen, 15 § TrL. Ett förbehåll, vid utfästelse från arbetsgivaren, att pension 

endast utgår i den mån stiftelsens medel räcker till är utan verkan i förhållande till 

arbetstagaren. Det är följaktligen arbetsgivaren som betalar ut pension och 

pensionsstiftelsen som självständigt förvaltar kapitalet. Enligt 10 a § TrL är det 
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pensionsstiftelsens styrelse som svarar för att placeringar sker på ett nöjaktigt sätt och att 

medel används i enlighet med stiftelsens ändamål.11  

 

Stiftelser som uppfyller de civilrättsliga krav för pensionsstiftelser specificerade i TrL är 

enligt 7 kap 2 § första stycket tredje punkten IL helt undantagna från skattskyldighet. 

Pensionsstiftelser beskattas således inte till någon del för sin inkomst enligt IL. 

Beträffande avkastningsskatt för pensionsstiftelser hänvisar paragrafens andra stycke 

istället till LAP.  

 

2.1.2 Skatterättsligt perspektiv - avkastningsskatt 

Av 2 § första stycket tredje punkten LAP framgår att pensionsstiftelser enligt TrL men 

även utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i Sverige bedriver liknande 

verksamhet är skattskyldiga till särskild avkastningsskatt. Med utländskt 

tjänstepensionsinstitut avses enligt 39 kap 13 a § första stycket IL ett institut som hör 

hemma i en utländsk stat inom EES och omfattas av direktiv 2003/41/EG12. Kravet på 

fast driftställe13 är ett uttryck för källstatsprincipen och ett centralt begrepp för att 

fastställa när inkomster hänförliga till näringsverksamhet bedriven i Sverige även ska 

vara skattepliktiga här. För skattskyldighet enligt LAP krävs följaktligen att subjektet är 

en svensk pensionsstiftelse enligt TrL eller ett utländskt pensionsinstitut inom ESS som 

omfattas av angivna direktiv och bedriver liknande affärsverksamhet från stadigvarande 

plats i Sverige. 

 

Ursprungligen utgick avkastningsskatt enligt LAP beräknat på ett skatteunderlag baserat 

på pensionsstiftelsens nettointäkt. I syfte att göra beskattningen mer likformig och neutral 

i jämförelse med andra sparformer infördes 1994, i samband med det individuella 

pensionssparandet, avkastningsskatt beräknat på ett schablonmässigt belopp.14 Först 

fastställs ett kapitalunderlag, 3 a-c §§ LAP som sedan omvandlas till ett skatteunderlag, 

3 d-8 §§ LAP.  

                                                           
11 Prop 2004/05:165, s 83-85. 
12 Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över 

tjänstepensionsinstitut. 
13 För definition av fast driftställe se IL 2 kap 29 § och artikel 5 OECD:s modellavtal. 
14 Prop 1992/93:187, s 154 ff. 
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För svenska pensionsstiftelser och utländska motsvarigheter med fast driftställe i landet 

utgörs enligt 3 a § första stycket LAP kapitalunderlaget av det samlade värdet av 

tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för vissa finansiella skulder vid 

samma tidpunkt. Finansiella skulder som medges avdrag är låneskulder som tagits upp 

mot säkerhet i egna fastigheter, redovisningstekniskt betingande periodiseringar och 

pensionsavsättningar avseende anställda och tidigare anställda. Däremot ger 

företagstekniska skulder, återbäringsmedel och obeskattade reserver ingen rätt till 

avdrag.15 Tillgångar och skulder ska normalt tas upp till bokfört värde men för fastigheter 

och noterade värdepapper gäller emellertid marknadsvärde, 5-7 §§ LAP. Om 

pensionspremier har betalats in till pensionsstiftelsen under beskattningsåret ska även 

dessa ingå i kapitalunderlaget. Premier som betalats in under första halvan av 

beskattningsåret beräknas till fullt värde och inbetalningar under andra halvan beräknas 

till 50 procent av värdet, 3 b § första stycket LAP. 

 

Skatteunderlaget för pensionsstiftelser utgörs enligt 3 d § första stycket LAP av det 

framräknade kapitalunderlaget multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan från 

föregående beskattningsår. Skatteunderlaget avrundas sedan nedåt till närmaste helt 

hundratal kronor. Avseende taxeringsåret 2014 uppgick den genomsnittliga 

statslåneräntan för 2013 till 2,01 procent.16 Den schablonmässigt bestämda avkastningen, 

skatteunderlaget beskattas sedan enligt 9 § LAP med 15 procent. 

 

Svenska pensionsstiftelser beskattas, till skillnad från utländska pensionsfonder, årligen 

på ett schablonmässigt underlag och inte direkt för erhållen utdelning. Enligt regeringen 

innebär tillämpningen av LAP likväl en beskattning av svenska pensionsstiftelser 

likvärdig med kupongskatt på utländska pensionsfonder.17 I förarbetena till lagen framgår 

emellertid att avkastningsskatten i ett skatteavtalsrättsligt perspektiv torde ses som en 

skatt på faktisk avkastning men att den även kan anses vara en förmögenhetsskatt.18 Hur 

                                                           
15 Prop 1992/93:187, s 221. 
16 http://www.skatteverket.se/download/18.5c88598914352927a423b7a/1389341174002/Belopp_och_ 

procent_kort_2014.pdf (information hämtad 2014-02-10). 
17 Skr 2012/13:80, s 304. 
18 Prop 1992/93:187, s 166 f. 
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avkastningsskatt enligt LAP ska klassificeras är av stort intresse för om utländsk 

pensionsfonder särbehandlas negativt. Frågan analyseras närmare i uppsatsens kapitel 5. 

 

 

2.2 Utländska pensionsfonder 
 

2.2.1 Skatterättsligt perspektiv – källskatt på utdelning 

Utländska subjekt som tillhandahåller möjligheter för pensionssparande och saknar fast 

driftställe i Sverige är under vissa förutsättningar skyldiga att betala kupongskatt enligt 

KupL. Kupongskatt är en skatt på utdelning från svenska bolag till personer som är 

begränsat skattskyldiga i Sverige. Enligt 1 § KupL betalas kupongskatt till staten för 

utdelning på aktie i svenskt aktiebolag eller europabolag med säte i Sverige samt andel i 

svensk värdepappersfond och svensk specialfond.19   

 

Vilka subjekt som är skattskyldiga för kupongskatt framgår av 4 § KupL. För utländsk 

pensionsfond föreligger som huvudregel skattskyldighet om denne är en 

utdelningsberättigad utländsk juridisk person och utdelningen inte är hänförlig till 

inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe i Sverige. Med 

utdelningsberättigad avses den som är berättigad att lyfta utdelning för egen räkning vid 

utdelningstillfället, 2 § KupL. Enligt förarbetena kan det presumeras att den som på 

avstämningsdagen är införd i aktieboken även är behörig att ta emot utdelning och 

skattskyldig.20 Begreppet utländsk juridisk person definieras inte i KupL men anses ha 

samma innebörd som i IL eftersom uttrycket infördes parallellt som ett resultat av samma 

lagstiftningsarbete.21 Av 6 kap 8 § första stycket IL framgår att med en utländsk juridisk 

person avses en utländsk association om, enligt lagstiftningen i den stat där associationen 

hör hemma, 

 

1. den kan förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter, 

                                                           
19 För definition av värdepappersfond och specialfond se Lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap 1 § 

första stycket tjugofemte punkten samt Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 1 

kap 11 § tjugotredje punkten. 
20 Prop 1970:134, s 41 f. 
21 Se prop 1989/90:47, s 19. 
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2. den kan föra talan inför domstolar och andra myndigheter, och 

3. enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa. 

 

För att en utländsk juridisk person ska anses föreligga ska samtliga villkor vara uppfyllda.  

 

Enligt svensk rätt anses en association vara en sammanslutning mellan medlemmar 

grundad på frivillig rättshandling, avtal för ett gemensamt ändamål. Stiftelser saknar, till 

skillnad från bolag och föreningar, avtal om samverkan och därmed även medlemmar 

vilket medför att de inte utgör associationer i civilrättslig mening.22 Högsta 

förvaltningsdomstolen har likväl i RÅ 2004 ref 29 kommit fram till att en norsk stiftelse 

utan medlemmar, delägare kan utgöra en utländsk juridisk person. I målet anför 

domstolen först att även om beteckningen association är helt förenlig gällande stiftelser 

är en sådan bildad enligt associationsrättsliga regler. Vidare framhålls att definitionen av 

utländsk juridisk person är avsedd att reglera om beskattning ska ske hos en association 

eller hos delägarna. Stiftelser saknar delägare vilket som regel utesluter beskattning i ett 

andra led. Högsta förvaltningsdomstolens lösning är att frångå bestämmelsens 

ordalydelse och därmed inkludera utländska stiftelser som skattesubjekt i svensk rätt.  För 

att förtydliga att en association enligt 6 kap 8 § IL inte behöver ha delägare för att kunna 

utgöra en utländsk juridisk person har även en redaktionell ändring gjorts i paragrafens 

tredje punkt.23 

 

För att utgöra en utländsk juridisk person ska associationen i det land där den är 

hemmahörande även ha sådan rättskapacitet som krävs enligt svensk rätt, 6 kap 8 § första 

stycket första och andra punkten IL. Det är utan betydelse för bedömningen om det 

utländska subjektet i sitt hemland betecknas som juridisk person eller inte.24 I RÅ 1997 

ref 36 slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att ett Kommanditgesellschaft utgör en 

utländsk juridisk person i överensstämmelse med svensk rätt trots att det inte är fallet 

enligt tysk rätt. Den tyska bolagsformen kan enligt domstolen förvärva rättigheter, ikläda 

sig skyldigheter och föra talan inför domstol och andra myndigheter. 

                                                           
22 Se bl a Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s 30 ff samt Hemström & Giertz, Bolag - 

Föreningar - Stiftelser, s 24 f. 
23 Prop 2003/04:10, s 122.  
24 Prop 1989/90:47, s 17. 
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Att enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa enligt 

6 kap 8 § första stycket tredje punkten IL syftar på situationer när disposition inte kräver 

samtycke från övriga delägare. För utländska stiftelser utan delägare är bestämmelsen 

således utan betydelse. 

 

Det finns ett antal situationer som medger undantag från kupongskatt trots att mottagaren 

är en utdelningsberättigad utländsk juridisk person. Enligt 4 § femte stycket KupL 

föreligger inte skattskyldighet för en juridisk person inom EU om den innehar 10 procent 

eller mer av andelskapitalet av det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel 2 i 

moder-/dotterbolagsdirektivet25 om vad som omfattas av begreppet ”bolag i en 

medlemsstat”. Med hänsyn till intresset för riskspridning och det relativt höga kravet på 

innehav i utdelande bolag är det, enligt min uppfattning, osannolikt att bestämmelsen 

tillämpas på utländska pensionsfonder. Det är därtill osäkert om den utländska 

pensionsfonden uppfyller nämnda villkor i moder-/dotterbolagsdirektivet. 

 

Utländska investeringsfonder enligt 1 kap 1 § första stycket nionde punkten lag (2004:46) 

om värdepappersfonder är från 2012 inte skattskyldiga för kupongskatt, 4 § nionde 

stycket KupL. Konstruktionen för investeringsfonder kan beskrivas som en specialiserad 

form av kontraktsrättsligt samägande där den gemensamma tillgångarna förvaltas av en 

särskilt angiven uppdragstagare.26 Varför undantaget har begränsats till utländska 

investeringsfonder och inte även inkluderar pensionsfonder kommenteras inte i 

förarbetena.27 

 

Om inga undantag är tillämpliga utgår kupongskatt på utdelning till skattskyldiga 

utländska pensionsfonder enligt 5 § KupL med 30 procent på bruttobeloppet. Det är 

följaktligen inte möjligt att göra avdrag för kostnader eller finansiella skulder vid 

beräkning av skattepliktig utdelningsinkomst.  Skattesatsen kan emellertid sättas ned vid 

tillämpning av skatteavtal.28  

                                                           
25 Rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för 

moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater. 
26 SOU 2002:56, s 166. 
27 Prop 2011/12:1, s 409. 
28 Se t ex nordiska skatteavtalet (SFS 1996:1512), skatteavtalet mellan Tyskland och Sverige (SFS 

1992:1193) och skatteavtal mellan Schweiz och Sverige (SFS 1987:1182). 
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Om kupongskatt har uttagits för subjekt som inte varit skattskyldig enligt 4 § KupL eller 

utgått med ett för högt belopp finns möjlighet att begära korrigering. Den 

utdelningsberättigade har i sådan situation rätt till återbetalning av vad som innehållits 

för mycket, 27 § första stycket KupL. Enligt samma paragraf fjärde stycket ska en begäran 

om återbetalning göras skriftligen till Skatteverket senast vid utgången av det femte 

kalenderåret efter utdelningstillfället. Återbetalning kan således medges retroaktivt för 

fem år tillbaka i tiden. 

 

2.2.2 KupLs tillämpningsområde gällande europeiska pensionsfonder 

Utländska fonder kan normalt indelas i associationsrättsliga, kontraktsrättsliga eller 

trustfonder. Strukturen på en utländsk pensionsfond är avgörande för om den ska 

klassificeras som utländsk juridisk person och därmed betala kupongskatt på utdelning 

från Sverige. 

 

Associationsrättsliga pensionsfonder utgör normalt självständiga juridiska personer med 

rörligt aktiekapital. Brittiska OEIC:er och luxemburgska SICAV:er är exempel på 

associationsrättsliga fondtyper.29 I mål nr 1513-10 bedömer Kammarrätten i Sundsvall att 

en nederländsk, associationsrättslig pensionsfond utgör en utländsk juridisk person och 

således är skattskyldig för kupongskatt.  

 

Trustfonder för pensionssparande, vanligt förekommande i Storbritannien och Irland, 

saknar normalt rättskapacitet. Istället ägs och förvaras tillgångarna i en trustfond av en 

trustee.30 Avgörande för frågan om kupongskatt är om det är trustfonden eller trusteen 

som ska anses utdelningsberättigad. Enligt mål nr 1306-11 från Kammarrätten i Sundsvall 

ska en trustee anses utdelningsberättigad och som utländsk juridisk person skattskyldig 

för kupongskatt. Detta trots att det är en trust-pensionsfond i Storbritannien som faktiskt 

mottagit utdelning med avdrag för kupongskatt. Min uppfattning är att rättsläget 

beträffande vilken part som ska anses utdelningsberättigad är ovisst. 

 

                                                           
29 Jilkén, Grip & Dufwa, Kupongskattelagen - en kommentar, s 38. 
30 Dufwa i De lege årsbok 2012 Reglering och beskattning av investeringsfonder, s 63. 
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Kontraktsrättsliga fonder är inte självständiga juridiska personer utan, likt svenska 

investeringsfonder, en form av samäganderätt.31 En luxemburgsk FCP kan enligt mål nr 

1293-10 från Kammarrätten i Sundsvall inte anses vara en utländsk juridisk person och 

inte heller skattskyldig till kupongskatt. Skatteverket överklagade målet till Högsta 

förvaltningsdomstolen som avslog begäran om prövningstillstånd. Om det finns 

kontraktsrättsliga fonder som upprättats endast i syfte att tillhandahålla möjligheter för 

pensionssparande är för mig oklart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                           
31 Jilkén, Grip & Dufwa, Kupongskattelagen - en kommentar, s 37. 
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3 Fri rörlighet för kapital och det administrativa   

   förfarandet  

 

3.1 Fri rörlighet för kapital 

 

Artikel 63 i EUF-fördraget stadgar att restriktioner gällande kapitalrörelser mellan 

medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land är förbjudna. Rätten till fri 

rörlighet för kapital gäller bland annat finansiella placeringar över nationsgränser.32 

Förbudet mot restriktioner enligt artikel 63 EUF-fördraget är inte generellt utan begränsat 

till situationer där gränsöverskridande transaktioner särbehandlas i jämförelse med 

motsvarande nationella transaktioner. För att skatteregler ska anses utgöra ett hinder av 

fri rörlighet för kapital krävs således enligt EU-domstolen som regel att kapitalrörelser 

mellan nationsgränser behandlas sämre än jämförbara interna situationer.33 

 

Enligt artikel 65.1 a EUF-fördraget ska restriktionsförbudet i artikel 63 inte påverka 

medlemsstaternas rätt att tillämpa bestämmelser i intern skattelagstiftning som skiljer 

mellan skattebetalare som har olika bostadsorter eller som har investerat sitt kapital på 

olika orter. Denna bestämmelse utgör ett undantag från principen om fri rörlighet för 

kapital och ska därför enligt praxis tolkas restriktivt.34 Undantaget begränsas därtill av 

artikel 65.3 EUF-fördraget som anger att sådana åtgärder inte får utgöra ett medel för 

godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av den fria rörligheten för kapital.  

 

Skattehinder av fri rörlighet för kapital kan uppstå i hemstaten eller värdstaten. Hinder i 

hemstaten utgör regler som beskattar inhemska investerare hårdare för placeringar gjorda 

i utlandet i förhållande till placeringar gjorda inom landets gränser. Ett sådant hinder kan 

                                                           
32 Bilaga 1, Rådets direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördraget. 
33 Se mål C-513/04 Kerkhaert och Morres. 
34 Se t ex mål C-338/11 till C-347/11 Santander, p 21. 



  

23 

 

enligt EU-domstolen exempelvis vara när aktieägare drabbas av högre skatt på utdelning 

från utländska aktiebolag. Sådana bestämmelser kan avskräcka personer från att investera 

kapital i andra länder och därmed även hindra utländska bolag från att anskaffa kapital i 

det aktuella landet.35 Ett hinder i värdstaten innebär omvänt skatteregler som missgynnar 

transaktioner gjorda av utländska investerare i jämförelse med motsvarande av inhemska 

subjekt i samma medlemsland. Uttag av källskatt på utdelning kan vara ett sådant hinder 

om investeringsstaten inte skattemässigt behandlar utdelning till inhemska mottagare, 

exempelvis svenska pensionsstiftelser, på motsvarande sätt.36 

 

 

3.2 Kommissionen mot Sverige  

 

I mars 2007 lämnade kommissionen en formell underrättelse gällande de svenska reglerna 

för källbeskattning av utdelning till utländska pensionsfonder.37 Det påbörjade 

överträdelseförfarandet har sedan resulterat i en omfattande skriftväxling mellan 

kommissionen och den svenska regeringen.38 I denna korrespondens har kommissionen 

framhävt att skillnader i de två svenska regelverken medför att utländska pensionsfonder 

i flera avseenden kan missgynnas, i relation till svenska pensionsstiftelser, vid beskattning 

på mottagen utdelning. Kommissionen kritiserar för det första hur skattebasen för de olika 

subjekten bestäms och menar att LAP beskattar ett nettobelopp medan kupongskatt utgår 

på ett bruttobelopp. För det andra kritiseras beräkningen av skatteunderlaget enligt LAP 

vilket kan leda till skillnader i den effektiva skattesatsen. Därutöver framför 

kommissionen att de skilda tidpunkterna för skatteuttaget ger en likviditetsmässig nackdel 

för utländska pensionsfonder.39 Om en medlemsstat skattemässigt behandlar utländska 

pensionsfonder sämre kan det avskräcka externa investerare och därmed blir det sannolikt 

svårare för företag som är etablerade i den staten att anskaffa kapital. Missgynnsamma 

                                                           
35 Se mål C-319/02 Manninen. 
36 Ståhl m fl, EU-skatterätt, s 111. 
37 K (2007) 1150, formell underrättelse 2008-09-18. 
38 Kommissionen: K (2008) 4931, formell underrättelse, 2008-09-18, K (2010) 7324, motiverat yttrande, 

2010-10-28, K (2012) 1673, kompletterande motiverat yttrande, 2012-03-22 / Svenska regeringen: 

Fi2007/3993, Svar på formell underrättelse, 2007-05-22, Fi2008/5436, Svar på komplimenterande formell 

underrättelse, 2009-04-21, Svar på motiverat yttrande, 2010-12-21. 
39 K (2010) 7324, motiverat yttrande, s 5. 



  

24 

 

skattemässiga förhållanden för utländska pensionsfonder i värdstaten kan således, enligt 

kommissionen, begränsa kapitalets fria rörlighet och strida mot artikel 63 EUF-

fördraget.40 

 

Den svenska regeringen anför som svar på kommissionens kritik att utländska 

pensionsfonder och svenska pensionsstiftelser inte befinner sig i en objektivt jämförbar 

situation. Som grund för denna ståndpunkt hänvisas till det faktum att de aktuella 

bestämmelserna ger uttryck för olika beskattningstekniker och uppfyller helt skilda 

syften.41 Om de svenska reglerna om beskattning på utdelning till utländska 

pensionsfonder och svenska pensionsstiftelser skulle bedömas som objektivt jämförbara 

framhålls att Sverige med samtliga EU- och ESS-stater slutit skatteavtal, enligt vilka 

källstaten har rätt att ta ut högst 15 procent av utdelnings bruttobelopp i skatt. Även om 

de olika beskattningsmetoderna i enskilda fall kan leda till att den effektiva beskattningen 

inte blir identisk mellan utländska och inhemska subjekt menar regeringen att eventuella 

skillnader jämnar ut sig med tiden. Förfarandet utgör således inte ett missgynnande av 

utländska pensionsfonder vid beskattning av utdelning jämfört med svenska 

pensionsstiftelser.42  

 

Det skriftliga förfarandet avslutats ett kompletterande motivererat yttrande från 

kommissionen i mars 2012.43 Svenska regeringen har inte vidtagit några åtgärder för att 

tillmötesgå kommissionens krav gällande beskattning av utländska pensionsfonder. Det 

är upp till kommissionen att genom fördragsbrottstalan, artikel 258 EUF-fördraget få 

saken prövad hos EU-domstolen. 

 

 

 

 

                                                           
40 IP/07/616. 
41 Fi2007/3993, Svar på formell underrättelse, 2007-05-22, s 8, Fi2008/5436, Svar på komplimenterande 

formell underrättelse, 2009-04-21, s 5. 
42 Fi2007/3993, Svar på formell underrättelse, 2007-05-22, s 4-5. 
43 K (2012) 1673, kompletterande motiverat yttrande, 2012-03-22. 
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4 Objektivt jämförbar situation 

 

Situationer som obegränsat skattskyldiga och begränsat skattskyldiga befinner sig i är, 

enligt EU-domstolen, generellt sett inte objektivt jämförbara i fråga om direkta skatter.44 

Från denna huvudregel förekommer emellertid undantag. Prövningen av vad som utgör 

en objektivt jämförbar situation baseras vanligen på skattereglernas utformning och inte 

på skattesubjektens faktiska förhållanden.45 Vid bedömningen beaktas även det ändamål 

som eftersträvas med de aktuella nationella bestämmelserna.46 Tillämpas liknande eller 

samma skatteregler på obegränsat skattskyldiga och begränsat skattskyldiga kan deras 

situationer enligt praxis bedömas sakna objektiva skillnader och därmed vara objektivt 

jämförbara.47 Trots EU-domstolens uttalade huvudregel är det endast i undantagsfall som 

särbehandling mellan inhemska och utländska subjekt accepteras med hänsyn till att 

situationerna inte bedöms som jämförbara.48 Följaktligen kan juridiska personer som är 

obegränsat skattskyldiga respektive begränsat skattskyldiga i ett medlemsland vara 

objektivt jämförbara och i sådana situationer förutsätts likabehandling i 

överensstämmelse med bl a fri rörlighet för kapital. 

 

Beträffande uttag av källskatt görs granskningen av frågan om objektivt jämförbar 

situation från investeringsstatens perspektiv. Således jämför EU-domstolen obegränsat 

skattskyldiga med begränsat skattskyldiga utifrån hur subjekten behandlas i värdstaten.  

 

I ett antal mål, exempelvis C-170/05 Denkavit, C-379/05 Amurta och C-284/09 

Kommissionen mot Tyskland, gällande källskatt har EU-domstolen prövat om inhemska 

och utländska utdelningsmottagare befinner sig i objektivt jämförbar situation i 

förhållande till befintliga skatteregler som syftar till att lindra kedjebeskattning eller 

                                                           
44 Se t ex mål C-279/93 Schumacker, p 31. 
45 Ståhl m fl, EU-skatterätt, s 124, Simader, Withholding Taxes and the Fundamental Freedoms, s 180. 
46 Mål C-337/08 X Holding, p 22, mål C-18/11 Philips Electronics, p 17. 
47 Se t ex mål C-279/93 Schumacker, p 36-38 och C-107/94 Asscher, p 42. 
48 Ståhl m fl, EU-skatterätt, s 135, beträffande källskatt mål C-282/07 Truck Center. 
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ekonomisk dubbelbeskattning. Från den tidpunkt en medlemsstat beslutar att beskatta 

även utländska aktieägare för mottagen utdelning, från i landet hemmahörande bolag, 

hamnar dessa i en liknande situation som den för inhemska aktieägare.49 Med källstatens 

skatteregler, oberoende av eventuell beskattning i mottagarens hemviststat, uppstår en 

risk för kedjebeskattning eller ekonomisk dubbelbeskattning. I dessa situationer är 

inhemska och utländska utdelningsmottagare objektivt jämförbara och det är källstatens 

skyldighet att interna bestämmelser med syfte att lindra kedjebeskattning eller ekonomisk 

dubbelbeskattning inte medför en orättvis behandling och därmed ett hinder.50  

 

Objektiv jämförbar situation mellan inhemska och utländska subjekt gällande uttag av 

källskatt har även bekräftats i förhållande till skattebasen.51 I mål C-342/10 

Kommissionen mot Finland prövar EU-domstolen finska regler avseende beskattning av 

utdelning till utländska pensionsstiftelser. De aktuella reglerna innebar att subjekt oavsett 

hemvist beskattades med 19,5 procent på utdelning. Finska pensionsstiftelser hade 

emellertid rätt till avdrag för att täcka pensionsförbindelser medan utländska 

pensionsstiftelser saknade motsvarande rättighet. Beträffande objektiv jämförbarhet 

mellan subjekt fastställer domstolen först att ”i fråga om sådana kostnader som de för 

intäkternas förvärvande, vilka har direkt samband med verksamhet som genererat 

skattepliktiga inkomster i en medlemsstat, befinner sig personer med hemvist i landet 

respektive personer som saknar hemvist i landet i jämförbara situationer (…)”.52 Istället 

för att granska om utländska pensionsstiftelser har sådana kostnader konstateras att 

avsättning för att täcka pensionsförbindelser är en utgift som enligt finsk rätt har ett direkt 

samband med skattepliktig inkomst. Detta är gjort i syfte ”att beakta det specifika 

ändamålet för pensionsstiftelser, som är att anskaffa kapital genom investeringar som 

bland annat ger en inkomst i form av aktieutdelningar, i syfte att därigenom täcka 

framtida åligganden”.53 Det specifika ändamålet för finska pensionsstiftelser kan även 

vara ett ändamål som utländska pensionsstiftelser eftersträvar varför EU-domstolen anser 

att dessa befinner sig i en objektivt jämförbar situation.54 

                                                           
49 Mål C-170/05 Denkavit, p 35 C-379/05 Amurta, p 38 och C-284/09 Kommissionen mot Tyskland, p 56. 
50 Mål C-170/05 Denkavit, p 36 C-379/05 Amurta, p 39 och C-284/09 Kommissionen mot Tyskland, p 57. 
51 Se t ex mål C-234/01 Gerritse, p 27 och mål C-265/04 Bouanich, p 40.  
52 Mål C-342/10 Kommissionen mot Finland, p 37 med hänvisning till mål C-450/09 Schröder, p 40. 
53 Mål C-342/10 Kommissionen mot Finland, p 42. 
54 Mål C-342/10 Kommissionen mot Finland, p 43. 
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Ett intressant mål gällande källstatsbeskattning på ränteinkomster till utländska subjekt i 

förhållande till etableringsfrihet är C-282/07 Truck Center. De belgiska regler som prövas 

av EU-domstolen i målet innebär att förskottsskatt ska betalas på ränta som ges till bolag 

som saknar hemvist i landet. Motsvarande räntebetalningar inom Belgien medför ingen 

förskottsskatt utan påförs istället inkomstskatt. De olika beskattningsteknikerna ger en 

skillnad i den skattemässiga behandlingen varför frågan om inhemska och utländska 

subjekt befinner sig i en jämförbar situation aktualiseras.55 Domstolen bedömer att den 

skillnad i behandling vilken består i att olika beskattningstekniker tillämpas beroende på 

var mottagaren har sin hemvist berör situationer som inte är objektivt lika. Följaktligen 

befinner sig inhemska och utländska subjekt inte i en objektivt jämförbar situation utifrån 

tillämpliga belgiska skatteregler för ränteinkomster.56 Till stöd för denna slutsats 

preciserar EU-domstolen tre omständigheter. För det första befinner sig den belgiska 

staten i olika ställning beroende på räntemottagarens hemvist. Som ett andra argument 

anges att de skilda skatterna för inhemska respektive utländska mottagare vilar på olika 

rättsliga grunder. Avslutningsvis menar domstolen att de olika beskattningstekniker som 

tillämpas speglar skillnaden mellan de situationer i vilka subjekten befinner sig vad avser 

uppbörden av skatt.57 Det kan även noteras att EU-domstolen trots att en objektiv 

jämförbar situation inte föreligger i målet anger att inhemska bolag troligen inte erhåller 

någon fördel med hänvisning till att dessa räntebeskattas i förskott och med en högre 

skattesats.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Mål C-282/07 Truck Center, p 35-36. 
56 Mål C-282/07 Truck Center, p 41. 
57 Mål C-282/07 Truck Center, p 42, 43 och 47. 
58 Mål C-282/07 Truck Center, p 49. 
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4.1 Jämförbarhet beträffande svensk beskattning av     

      utdelning  

 

4.1.1 Syfte med lagstiftningen och rätt till avdrag 

I ett antal mål prövade av EU-domstolen gällande källskatt på utdelning har syftet med 

tillämpliga regler varit att motverka eller lindra ekonomisk dubbelbeskattning, i form av 

kedjebeskattning.59 I dessa mål är ändamålet med medlemsstaternas lagstiftning 

beträffande inhemska utdelningsmottagare överensstämmande med den typ av risk som 

uppstår för utländska subjekt i motsvarande situation vid uttag av källskatt. Som den 

svenska regeringen helt korrekt har påpekat syftar reglerna om avkastningsskatt enligt 

LAP emellertid inte till att motverka eller lindra ekonomisk dubbelbeskattning.60 

Ändamålet med avkastningsskatt för svenska pensionsstiftelser är att skapa en neutral 

beskattning i förhållande till andra former av pensionssparande.61 Det är således svårt att 

avgöra vilken betydelse tidigare praxis beträffande källskatt på utdelning, exempelvis mål 

C-170/05 Denkavit, C-379/05 Amurta och C-284/09 Kommissionen mot Tyskland, har för 

en bedömning av om svenska pensionsstiftelser respektive utländska pensionsfonder 

befinner sig i en objektivt jämförbar situation. Kupongskatt enligt KupL medför 

visserligen i form av källskatt på utdelning en risk för kedjebeskattning eller ekonomisk 

dubbelbeskattning men syftet med LAP är inte att lindra eller motverka motsvarande 

effekt för svenska pensionsstiftelser.  

 

EU-domstolen bekräftar i mål C-342/10 Kommissionen mot Finland att kostnader som 

har ett direkt samband med verksamhet som genererar inkomst i källstaten för utländska 

subjekt medför en jämförbar situation med inhemska subjekt. Den objektivt jämförbara 

situationen avser i detta avseende endast sådana kostnader som har ett direkt samband 

med utländska pensionsfonders utdelningsinkomster i Sverige. Att fastställa om det finns 

                                                           
59 Se fotnot 46.  
60 Fi2008/5436, Svar på komplimenterande formell underrättelse, 2009-04-21, s 6. 
61 Prop 1992/93:187 s 154 ff. Kammarrätten i Sundsvall har även uppmärksammat syftet med LAP i mål 

nr 896-10, gällande kupongskatt på utdelning till en nederländsk pensionsfond men gör ingen bedömning 

av om en jämförbar situation är vid handen. 
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sådana kostnader är emellertid inte helt enkelt. Kommissionen menar att det för utländska 

pensionsfonder finns ett direkt samband avseende kostnader för exempelvis 

portföljförvaltning och deponering.62 Enligt den svenska regeringen är dessa kostnader 

av indirekt natur och avser det samlade innehavet i en investeringsportfölj.63 Eftersom en 

investeringsportfölj vanligtvis omfattar aktier i olika bolag är det vidare svårt att fastställa 

vilka kostnader som är hänförliga till just utdelningar i endast svenska bolag. I mål C-

600/10 Kommissionen mot Tyskland menar kommissionen att utländska pensionsfonder 

behandlas mindre förmånligt eftersom dessa inte kan göra avdrag för kostnader som har 

ett direkt samband med utdelnings- och ränteinkomster i källstaten. Gällande 

bankavgifter och transaktionskostnader anser EU-domstolen att kommissionen inte har 

visat att dessa kostnader är direkt hänförliga till den aktuella inkomsten.64 Utgången visar 

dels på kommissionens bevisbörda i mål om fördragsbrottstalan enligt artikel 258 EUF-

fördraget men kan även ge visst stöd för den svenska regeringens ståndpunkt att kostnader 

för portföljförvaltning och deponering är av indirekt natur. 

 

I mål C-342/10 Kommissionen mot Finland granskar domstolen om kostnader för finska 

pensionsstiftelser att täcka pensionsförbindelser har ett direkt samband med skattepliktiga 

inkomster och syftet med avdragsrätten.  Den svenska regeringen anser att de avdrag för 

finansiella skulder som medges inhemska pensionsstiftelser enligt 3 a § första stycket 

LAP inte är direkt hänförliga till erhållen utdelning.65 I förarbetena till LAP medges 

avdragsrätt för exempelvis låneskulder som tagits upp mot säkerhet i egna fastigheter, 

redovisningstekniskt betingande periodiseringar och pensionsavsättningar avseende 

anställda och tidigare anställda.66 Syftet med avdrag för finansiella skulder kan vara att 

beakta ändamålet för svenska pensionsstiftelser, att anskaffa kapital genom investeringar 

som bl a ger inkomst i form av aktieutdelningar, vilket borde överensstämma med det för 

utländska pensionsfonder. Det är emellertid högst oklart om kostnader i form av 

finansiella skulder för svenska pensionsstiftelser är direkt hänförliga till skattepliktig 

utdelning. Oavsett det faktiska rättsläget är min uppfattning att kommissionen får svårt 

                                                           
62 K (2012) 1673, kompletterande motiverat yttrande, 2012-03-22, s 8-9. 
63 Svar på motiverat yttrande, 2010-12-21, s 8-10. 
64 Mål C-600/10 Kommissionen mot Tyskland, p 20. 
65 Svar på motiverat yttrande, 2010-12-21, s 8. 
66 Prop 1992/93:187, s 221. 
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att precisera vilka finansiella skulder för svenska pensionsstiftelser som har ett direkt 

samband med utdelningsinkomst eftersom LAP schablonbeskattar avkastning. 

 

4.1.2 Olika beskattningstekniker 

Som stöd för att svenska pensionsstiftelser och utländska pensionsfonder inte befinner sig 

i en objektivt jämförbar situation hänvisar den svenska regeringen bl a till mål C-282/07 

Truck Center. I likhet med de svenska reglerna prövar EU-domstolen i målet två skilda 

beskattningstekniker för inhemska respektive utländska mottagare av kapital. Enligt den 

svenska regeringen är eventuella skillnader vid beskattning av svenska pensionsstiftelser 

respektive utländska pensionsfonder endast en följd av att olika beskattningstekniker 

tillämpas beroende på var utdelningsmottagaren har sin hemvist.67 Kommissionen menar 

att målet saknar relevans för en prövning av de svenska bestämmelserna bl a eftersom 

beskattningen av de utländska räntebetalningarna i Truck Center inte var hårdare än rent 

interna.68 

 

De argument som domstolen ger i Truck Center för att skillnader som uppstår till följd av 

att olika beskattningstekniker mellan inhemska och utländska mottagare av ränta inte 

medför en objektivt jämförbar situation för dessa subjekt kan kritiseras. Avseende det 

första skälet, att den belgiska staten befinner sig i olika situationer beroende på om den 

agerar som hemviststat eller källstat, är detta ett uttryck för huvudregeln att obegränsat 

skattskyldiga och begränsat skattskyldiga generellt sett inte är objektivt jämförbara i fråga 

om direkta skatter.69 Med hänsyn till liknande eller samma skatteregler och syftet med 

dessa har emellertid EU-domstolen regelbundet bekräftat att situationer mellan 

obegränsat och begränsat skattskyldiga saknar objektiva skillnader och därmed är 

objektivt jämförbara.70 Det andra argumentet att skilda metoder tillämpas som vilar på 

olika rättsliga grunder ifrågasätts av Cejie som menar att detta inte är ett skäl för att neka 

jämförbarhet och gå runt senare års praxis.71 I överensstämmelse med Cejie är min 

uppfattning att en missgynnande behandling inte bör godtas endast av den orsaken att 

                                                           
67 Fi2008/5436, Svar på komplimenterande formell underrättelse, 2009-04-21, s 5. 
68 K (2012) 1673, kompletterande motiverat yttrande, 2012-03-22, s 12. 
69 Se t ex mål C-279/93 Schumacker, p 31. 
70 Se t ex mål C-170/05 Denkavit, C-379/05 Amurta, och C-284/09 Kommissionen mot Tyskland. 
71 Cejie i Skattenytt 2012, s 861-862. 
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olika tekniker och skatteregler tillämpas på inhemska respektive utländska subjekt. Det 

tredje skälet att källstaten kan säkerställa uppbörden av skatt är en viktig fråga. Det är 

enligt min mening dock anmärkningsvärt att EU-domstolen beaktar skattemyndighetens 

perspektiv vid bedömning av jämförbarhet mellan skattebetalare. Detta borde möjligtvis 

beaktas vid en prövning om ett hinder kan rättfärdigas.  

 

Huruvida de olika beskattningsteknikerna gällande avkastningsskatt enligt LAP och 

källskatt enligt KupL i överensstämmelse med domstolens bedömning i Truck Center 

innebär att svenska pensionsstiftelser och utländska pensionsfonder inte befinner sig i en 

objektivt jämförbar situation är högst oklart. Med hänsyn till omständigheterna och 

domstolens bristande argument är det, enligt min bedömning, inte möjligt att utifrån målet 

dra någon slutsats i frågan om ett eventuellt missgynnande till följd av olika 

beskattningstekniker är legitimt. Även om EU-domstolen inte granskar utfallet av att 

Belgien tillämpar olika beskattningstekniker för obegränsat respektive begränsat 

skattskyldiga vid jämförbarhetsprövningen verkar det ha viss betydelse för utgången att 

inget tyder på ett missgynnande.72  

 

 

4.2 Bedömning av frågan om objektivt jämförbar    

      situation 

 

De svenska reglerna i LAP syftar inte till att lindra ekonomisk dubbelbeskattning och det 

är oklart om finansiella skulder enligt samma lag omfattar kostnader som har ett direkt 

samband med utdelningsinkomster. Vidare är det potentiella undantaget för olika 

beskattningssystem inte övertygande. EU-domstolens praxis ger således inget tydligt svar 

på frågan om svenska pensionsstiftelser och utländska pensionsfonder befinner sig i en 

objektivt jämförbar situation.  

 

Sjövall framhåller att det övergripande syftet med såväl kupong- som avkastningsskatt 

borde vara att beskatta sådan utdelning från i landet hemmahörande aktiebolag som 

                                                           
72 Mål C-282/07 Truck Center, p 49-50. 
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Sverige enligt källstatsprincipen har rätt att göra. Med detta synsätt överensstämmer den 

legala situationen för inhemska och utländska subjekt varför dessa, enligt Sjövall, hamnar 

i en objektivt jämförbar situation.73 Min uppfattning är att källstatsprincipen saknar 

relevans för avkastningsbeskattning enligt LAP eftersom Sverige i dessa fall agerar som 

hemviststat. Vidare är det oklart varför EU-domstolen lägger vikt vid syftet att lindra 

ekonomisk dubbelbeskattning, i exempelvis mål C-170/05 Denkavit, C-379/05 Amurta 

och C-284/09 Kommissionen mot Tyskland, om det vore fullt tillräckligt att fastställa en 

objektiv jämförbar situation endast med hänsyn till att aktuella skatteregler ytterst avser 

beskattning av utdelningsinkomst. Antingen är Sjövalls slutsats felaktig eller är 

domstolens upprepade bedömning av det uttalade, specifika syftet med nationell 

lagstiftning vilseledande och utan betydelse. En möjlig alternativ väg kan vara att utgå 

från det uttalade och specifika ändamålet att uppnå ett skatteneutralt förhållande till andra 

former av pensionssparande. Lagstiftaren vill genom neutralitetsprincipen inte påverka 

den skattskyldigas val mellan olika handlingsalternativ och utdelning till svenska 

pensionsstiftelser omfattas därför av avkastningsskatt enligt LAP. När Sverige som 

källstat tillämpar en annan beskattningsteknik enligt KupL beträffande utdelning till 

utländska pensionsfonder uppstår emellertid en risk för motsatt effekt. Avseende just 

intresset för neutralitet i skattesystemet och beskattning av utdelning är det möjligt att 

svenska pensionsstiftelsers situation inte objektivt sett skiljer sig från den som gäller för 

inhemska pensionsstiftelser.  

 

Enligt Cejie, med hänvisning till C-493/09 Kommissionen mot Portugal, kan det vara 

möjligt att klassificera utdelning till utländska pensionsfonder som regelrätt utdelning och 

därmed kanske undgå en jämförelse med LAP och avkastningsskatten. Det skulle kunna 

vara tillräckligt för EU-domstolen att fastställa att svenska pensionsstiftelser inte 

utdelningsbeskattas i ordets rätta bemärkelse enligt IL.74 Är detta antagande korrekt är 

det även uppenbart att de svenska reglerna missgynnar utländska pensionsfonder som 

investerar i Sverige och därmed utgör ett hinder av fri rörlighet för kapital. 

 

                                                           
73 Sjövall i SvSkT 2012, s 456. 
74 Cejie i Skattenytt 2012, s 862. 
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Eftersom de svenska reglerna, tillskillnad från de prövade i Truck Center, sannolikt utgör 

en risk för att utländska pensionsfonder missgynnas i förhållande till svenska 

pensionsstiftelser är det min bestämda uppfattning att EU-domstolen skulle bedöma att 

dessa befinner sig i en objektivt jämförbar situation i överensstämmelse med övrig praxis. 

På vilken grund detta skulle ske är något en eventuell framtida prövning får utvisa. I 

dagsläget får vi nöja oss med hypotetiska antaganden.  
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5 Inskränkning av fri rörlighet för kapital 

 

Förutsatt att svenska pensionsstiftelser och utländska pensionsfonder i förhållande till 

tillämpliga rättsregler befinner sig i en objektivt jämförbar situation ställer EU-rätten krav 

på att dessa ska behandlas lika. Missgynnas utländska pensionsfonder skattemässigt i 

jämförelse med nationella pensionsstiftelser föreligger ett hinder av fri rörlighet för 

kapital. Detta eftersom det kan avhålla pensionsfonder hemmahörande i andra 

medlemsstater från att investera i Sverige.75 

 

 

5.1 Grunder för hinder gällande svensk kupongskatt på     

      utdelning till utländska pensionsfonder  

 

Kommissionen har i det administrativa förfarandet angett tre omständigheter som de 

anser var för sig medför att den svenska lagstiftningen utgör ett hinder för kapitalrörelser 

i strid med artikel 63 EUF-fördraget. Enligt kommissionen missgynnas utländska 

pensionsfonder med hänsyn till avdragsrätt, effektiv skattesats och likviditet.76  De tre 

omständigheter som potentiellt utgör hinder av den fria rörligheten för kapital analyseras 

separat nedan. 

 

5.1.1 Kapitalunderlag och avdragsrätt 

Svenska pensionsstiftelser beskattas årligen på en uppskattad nettoavkastning efter 

avdrag för finansiella skulder enligt LAP. Motsvarande avdragsrätt ges inte för utländska 

pensionsfonder som enligt KupL som beskattas på bruttobelopp av erhållen utdelning. 

                                                           
75 Se t ex mål C-379/05 Amurta, p 28. 
76 K (2010) 7324, Motiverat yttrande, 2010-10-28, s 5. 
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Skillnad i rätten till avdrag för svenska pensionsstiftelser och utländska pensionsfonder 

är således hänförlig till beräkning av kapitalunderlaget. 

 

EU-domstolen prövar i mål C-234/01 Gerritse och C-290/04 Scorpio lagstiftning som 

beskattar inhemska subjekt på nettobelopp medan utländska subjekt i objektivt 

jämförbara situationer beskattas på bruttobelopp. Om kostnader för utländska subjekt som 

har ett direkt samband med den rörelse som generat skattepliktiga inkomster i källstaten 

inte kan dras av samtidigt som inhemska subjekt har en sådan avdragsrätt föreligger ett 

hinder.77 Effekten av en sådan behandling bedöms även utgöra ett hinder i mål C-342/10 

Kommissionen mot Finland trots att något direkt samband mellan kostnader och 

inkomster i källstaten för utländska pensionsstiftelser inte konstateras.78 Utgången i målet 

förutsätter emellertid, som redan behandlats i avsnitt 4, att ett sådant samband finns för 

finska pensionsstiftelser och att ändamålet med avdragsrätten i dessa fall även kan 

överensstämma med det för utländska motsvarigheter.79 

 

Som konstaterats i avsnitt 4.2 är det inte helt enkelt att avgöra om en kostnad är direkt 

hänförlig till en viss inkomst. I mål C-234/01 Gerritse och C-290/04 Scorpio är 

utgångspunkten att det endast är kostnader hos utländska subjekt som ska ha ett direkt 

samband med inkomster i källstaten. Med hänsyn till mål C-342/10 Kommissionen mot 

Finland kan även ett direkt samband med inkomster hos subjekt med hemvist i staten vara 

av betydelse. Om det för svenska pensionsstiftelser föreligger avdragsrätt för kostnader 

är dessa enligt den svenska regeringen inte direkt hänförliga till erhållen utdelning.80 

Svenska pensionsstiftelser beskattas visserligen för sammanlagda inkomster oavsett 

ursprung varför det, enligt min mening, övergripande finns ett samband med alla typer av 

kostnader. Att fastställa vilka kostnader som är hänförliga till just utdelningsinkomster är 

dock svårt eftersom LAP schablonbeskattar avkastning. Det är även oklart om utländska 

pensionsfonder har kostnader med direkt samband till erhållna utdelningar från Sverige. 

Enligt kommissionen kan sådana kostnader hos utländska pensionsfonder för 

                                                           
77 Mål C-234/01 Gerritse, p 27-28, C-290/04 Scorpio, p 44-49. 
78 Mål C-342/10 Kommissionen mot Finland, p 33. 
79 Mål C-342/10 Kommissionen mot Finland, p 42-43. 
80 Svar på motiverat yttrande, 2010-12-21, s 8. 
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portföljförvaltning och deponering ha ett direkt samband81, vilket den svenska regeringen 

bestrider.  

 

Det är enligt Cejie möjligt att reglerna i KupL är alltför generellt utformade och att 

utländska pensionsfonder ska kunna dra av kostnader med direkt samband till 

utdelningsinkomster om de har sådana.82 Mot denna ståndpunkt talar mål C-105/08 

Kommissionen mot Portugal och C-600/10 Kommissionen mot Tyskland i vilka EU-

domstolen tillåter netto- respektive bruttobeskattning när det inte tydligt framgår att 

kostnader har ett direkt samband med kapitalinkomster som genererats i källstaten. I 

enlighet med dessa mål måste kommissionen med verkliga exempel bevisa att aktuella 

kostnader är hänförliga till specifika inkomster.83 Att det hypotetiskt skulle kunna finnas 

kostnader för utländska pensionsfonder med direkt samband till utdelningsinkomster i 

Sverige är med hänsyn till kommissionen uttalade bevisbörda, enligt min uppfattning, 

inte tillräckligt. Kravet på faktisk bevisning kan även vara en av flera faktorer till varför 

kommissionen än så länge inte har valt att väcka en fördragsbrottstalan mot Sverige i 

ärendet. 

 

5.1.2 Skatteunderlag och effektiv skattesats 

Skatteunderlaget för svenska pensionsstiftelser utgörs av kapitalunderlaget multiplicerat 

med den genomsnittliga statslåneräntan från föregående beskattningsår. Eftersom 

skatteunderlaget, en fiktiv avkastning beräknas med stöd av statslåneräntan kan den 

effektiva skattesatsen för svenska pensionsstiftelser variera från ett år till ett annat. För 

utländska pensionsfonder beräknas skatteunderlaget istället utifrån faktisk mottagen 

utdelning. Detta innebär att utdelning som beskattas med en identisk skattesats med stor 

sannolikhet resultera i skilda skatteuttag beroende på om mottagaren är en svensk 

pensionsstiftelse eller en utländsk pensionsfond. 

 

Som ett resultat av skilda beskattningstekniker beskattas inhemska pensionsstiftelser 

enligt kommissionen ofta med en lägre faktisk skattesats på utdelning än utländska 

                                                           
81 K (2012) 1673, kompletterande motiverat yttrande, 2012-03-22, s 8-9. 
82 Cejie i Skattenytt 2012, s 850. 
83 Mål C-105/08 Kommissionen mot Portugal, p 26, C-600/10 Kommissionen mot Tyskland, p 21. 
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motsvarigheter.84 Svenska regeringen bekräftar att de olika teknikerna kan leda till att den 

effektiva beskattningen inte bli identisk men menar samtidigt att detta är acceptabelt 

eftersom eventuella skillnader jämnar ut sig över en konjunkturcykel. Utländska 

pensionsfonder behandlas därmed enligt regeringen inte mindre fördelaktigt än svenska 

pensionsstiftelser.85 Att direktavkastning till utländska pensionsfonder i varje enskilt fall 

över en längre tidperiod kommer motsvara statslåneräntan är enligt min uppfattning 

osannolikt. Även om utländska pensionsfonder inte, generellt sett, skulle missgynnas ur 

ett längre tidsperspektiv är det högst tveksamt om det kan gottgöra för en negativ skillnad 

i behandling av enskilda fall. Slutsatsen att det kan förekomma skillnader i den faktiska 

skattesatsen på utdelning till svenska pensionsstiftelser och utländska pensionsfonder 

påverkas inte av det faktum att avkastningsskatt erläggs oavsett om kapitalet minskar eller 

ökar i värde. På uppdrag av kommissionen har en studie genomförts som visar att svenska 

pensionsstiftelser beskattas med en effektiv skattesats om 0,4 procent på uppburna 

utdelningsinkomster.86 Detta är avsevärt lägre än uttaget av kupongskatt på utländska 

motsvarigheter. Studien framkallar dock en rad följdfrågor varför resultatet kan ses som 

ett tecken på särbehandling, snarare än fakta. 

 

I mål C-234/01 Gerritse prövar EU-domstolen om skilda former av beskattning utgör ett 

hinder för fri rörlighet av tjänster. Enligt domstolen föreligger ett hinder om skattesatsen 

på 25 procent som tillämpas på den nederländska medborgarens inkomster i Tyskland är 

högre än den skattesats som skulle ha tillämpats på personer med hemvist i landet enligt 

den progressiva skatteskalan. Vid beräkning av skattesats enligt den progressiva 

skatteskalan beaktar domstolen tillägg för grundavdrag.87 Det är således, enligt min 

uppfattning, inte endast skattesatsen utan även sambandet med skattebasen som bedöms. 

Vidare är det omständigheterna i det enskilda fallet som prövas. 

   

Ett annat mål av intresse är C-334/02 Kommissionen mot Frankrike. EU-domstolen 

prövar i målet fransk lagstiftning som möjliggör att personer med hemvist i landet kan 

schablonbeskattas för avkastning från franska bolag medan motsvarande avkastning som 

                                                           
84 IP/12/284. 
85 Fi2007/3993, Svar på formell underrättelse, 2007-05-22, s 5. 
86 Copenhagen Economics, Taxation of cross-border dividend payments within the EU, s 88. 
87 Mål C-234/01 Gerritse, p 53-55. 
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härrörde från utländska bolag ska omfattas av normal inkomstskatt. Eftersom skattesatsen 

i vissa situationer kan vara lägre vid avkastning från franska bolag i jämförelse med 

motsvarande avkastning från utländska bolag utgör lagstiftningen ett hinder för fri 

rörlighet av tjänster. Domstolens bedömning påverkas inte av att skatteuttaget av normal 

inkomstskatt sker vid en senare tidpunkt.88 

 

Vid en jämförelse av faktiska skattesatser bör det även observeras att det är oklart vad 

avkastningsskatt enligt LAP omfattar. I förarbetena framgår att avkastningsskatten i ett 

skatteavtalsrättsligt perspektiv torde ses som en skatt på faktisk avkastning men att den 

även kan anses vara en förmögenhetsskatt.89 Enligt Väljemark tas avkastningsskatt inte 

ut på själva utdelningen och är till utformning närmast att likställa med en 

förmögenhetsskatt, skild från kupongskatt.90 Om avkastningsskatt istället bedöms som en 

skatt på faktisk avkastning omfattar skattesatsen inte endast utdelning, utan även 

kapitalvinst och ränta. Oavsett uppfattning är den faktiska skattesatsen på utdelning till 

svenska pensionsstiftelser, med utgångspunkt i förarbetena, betydligt lägre än 15 procent. 

Hur avkastningsskatten enligt LAP ska klassificeras är ovisst men svenska regeringen vill 

säkert se den som en ren skatt på utdelning. Denna önskan är enligt min mening varken 

förenlig med realiteten eller förarbetena.  

 

5.1.3 Beskattningstidpunkt och likviditetsmässig nackdel 

Kommissionen har slutligen anfört att uttag av kupongskatt på utdelning till utländska 

pensionsfonder ger upphov till en likviditetsmässig nackdel i jämförelse med 

avkastningsskatt för svenska pensionsstiftelser. Enligt kommissionen missgynnas 

utländska pensionsfonder eftersom kupongskatt tas ut direkt i samband med utdelning 

medan avkastningsskatt betalas först efter beskattningsårets utgång.91 Svenska regeringen 

har invänt mot denna grund med argumentet att svenska pensionsstiftelser månadsvis 

betalar in preliminärskatt motsvarande det förväntade slutliga skatteuttaget.92 

 

                                                           
88 Mål C-334/02 Kommissionen mot Frankrike, p 22. 
89 Prop 1992/93:187, s 166 f. 
90 Väljemark i Skattenytt 2010, s 31. 
91 K (2010) 7324, motiverat yttrande, 2010-10-28, s 5. 
92 Svar på motiverat yttrande, 2010-12-21, s 7. 
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Regeringens argument har möjligtvis godtagits av kommissionen som valt att inte driva 

frågan vidare.93 Frågan kommer troligen inte bli föremål för en eventuell prövning i EU-

domstolen och utgör enligt min uppfattning inget hinder av fri rörlighet för kapital. 

 

 

5.2 Bedömning av frågan om hinder enligt artikel 63   

      EUF-fördraget 

 

Att utländska pensionsfonder inte medges en rätt till avdrag utgör ett hinder mot fri 

rörlighet för kapital om de har kostnader med ett direkt samband till erhållna 

utdelningsinkomster i Sverige. I enlighet med mål C-105/08 Kommissionen mot Portugal 

och C-600/10 Kommissionen mot Tyskland är min mening att kommissionen i 

skriftväxling med den svenska regeringen varken lyckats visa på att sådana kostnader 

verkligen förekommer eller att svenska pensionsstiftelser har en sådan avdragsrätt.  

 

De skilda beskattningstekniker som används enligt KupL och LAP kan resultera i att den 

effektiva skattesatsen blir högre för utländska pensionsfonder i enskilda fall i jämförelse 

med svenska pensionsstiftelser. Mål C-234/01 Gerritse och C-334/02 Kommissionen mot 

Frankrike avser visserligen inte fri rörlighet för kapital men ger en tydlig fingervisning 

om att EU-domstolen inte accepterar att ett utländskt subjekt missgynnas utifrån effektiv 

skattesats, skatteunderlaget beaktat. Detta enskilda missgynnande kan inte kompenseras 

av påståendet att utländska pensionsfonder generellt sett behandlas likvärdigt över en 

längre tidsperiod. Skillnader i effektiv skattesats kan medföra att investerare avstår från 

att flytta tillgångar till Sverige och enligt min mening föreligger därmed ett hinder av fri 

rörlighet för kapital. Att skatten enligt LAP omfattar all form av avkastning är ytterligare 

grund för att den effektiva skattesatsen för svenska pensionsstiftelser som är hänförlig till 

endast utdelning inte uppgår till 15 procent. 

 

Den eventuella likviditetsmässiga nackdelen utgör enligt min bedömning, i 

överensstämmelse med den svenska regeringen, inget hinder av fri rörlighet för kapital. 

                                                           
93 K (2012) 1673, kompletterande motiverat yttrande, s 7. 
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6 Avslutande ord 

 

I svensk rätt tillämpas olika beskattningtekniker för utdelning till pensionsstiftelser och 

pensionsfonder beroende på var dessa har skatterättslig hemvist. Svenska 

pensionsstiftelser beskattas schablonmässigt på avkastning enligt LAP medan utländska 

pensionsfonder beskattas för mottagen utdelning enligt KupL. Min uppsats har analyserat 

huruvida denna skillnad i behandling av inhemska och utländska subjekt är förenlig med 

fri rörlighet för kapital enligt artikel 63 EUF-fördraget. 

 

Att fastställa om svenska pensionsstiftelser och utländska pensionsfonder befinner sig i 

en objektivt jämförbar situation är förhållandevis svårt. Enligt min uppfattning medför en 

tillämpning av de svenska reglerna, till skillnad från de prövade i Truck Center, en risk 

för att utländska pensionsfonder missgynnas i förhållande till svenska pensionsstiftelser. 

Det är därför sannolikt att EU-domstolen skulle bedöma att dessa subjekt befinner sig i 

en objektivt jämförbar situation. På vilken grund detta skulle ske är emellertid oklart. 

 

Förutsatt att svenska pensionsstiftelser och utländska pensionsfonder befinner sig i en 

objektivt jämförbar situation innebär de konstaterade skillnaderna i effektiv skattesats att 

det föreligger ett hinder. De skilda beskattningsteknikerna i LAP och KupL kan medföra 

att utländska pensionsfonder avstår från att flytta tillgångar till Sverige. KupL är således 

i förhållande till utländska pensionsfonder inte förenlig med EU-rättens fria rörlighet för 

kapital. 

 

Förhoppningsvis kommer Högsta förvaltningsdomstolen att ge klara besked i frågan vid 

prövning av mål nr 2868-12 alternativt skicka den vidare till EU-domstolen. 
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