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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Beskattning är viktigt för varje stats suveränitet, men interaktion mellan olika staters 

skattesystem kan ofta leda till dubbelbeskattning.1 De negativa konsekvenserna som 

dubbelbeskattning medför uppmärksammades av Nationernas förbund så tidigt som på 

1920-talet och arbete inleddes för att komma till bukt med problemet.2 Vid eliminering 

av dubbelbeskattning uppstår ofta luckor i skattesystemen och dessa har under lång tid 

utnyttjats av både fysiska och juridiska personer för att betala mindre skatt än vad som 

är avsett av lagstiftaren. Skattemyndigheter världen över arbetar hårt för att se till att rätt 

skatt erläggs men skattebetalarna ligger ofta ett steg före och utvecklar ständigt nya 

system och modeller för att slippa betala skatt. De senaste åren har vi i media kunnat 

läsa om hur storföretag som Google, Apple, Amazon och Starbucks använder sig av 

mycket avancerade skatteupplägg, som till exempel ”Double Irish” och ”Dutch 

Sandwich”, för att kraftigt reducera sina skatteutgifter.3 

Den oroväckande utvecklingen på skatteområdet har fått OECD att ta i med 

hårdhandskarna och den har bland annat valt att fokusera på ett fenomen som kallas för 

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), som innebär att vinster flyttas till stater med 

lägre skatter och kostnader till stater med högre skatter.4 En av de största orsakerna till 

BEPS som OECD har identifierat är så kallad treaty shopping där företag utnyttjar 

asymmetrier mellan staters skattesystem och dubbelbeskattningsavtal (i fortsättningen 

skatteavtal) för att åtnjuta skattefördelar.5 För att bekämpa treaty shopping har OECD 

bland annat tagit fram en så kallad Limitation on Benefits-klausul (LoB) som den 

rekommenderar till sina medlemmar. Denna typ av klausul återfinns i nästan alla av 

USA:s skatteavtal och förutom krav på hemvist uppställer den krav på kopplingen 

mellan den avtalssökande och dess hemviststat för att skatteavtalsförmåner ska 

beviljas.6 OECD:s föreslagna LoB-klausul består av ett antal test och det räcker att den 

sökande klarar ett av de alternativa testen för att den ska beviljas rätt till skatteavtalets 

förmåner. LoB-klausulen uppställer bland annat krav på att bolag och dess ägare ska ha 
																																																													
1 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 9. 
2 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 7. 
3 Se t.ex. artikeln ”Jakten trappas upp på gömda skattepengar” i Dagens Nyheter. 
4 Adressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 39. 
5 Adressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 7 och Monsenego, s. 3. 
6 Bates m.fl., s. 395 och Plansky & Schneeweiss, s. 486. 
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hemvist i samma stat och att bolags aktier ska vara listade på en börs i bolagets 

hemviststat.  För de OECD-medlemmar som även är medlemmar i EU uppstår här 

eventuellt en konflikt med de grundläggande friheterna som gäller inom unionen och 

som bland tillförsäkrar dess medborgare etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital. 

Att utreda frågan om huruvida OECD:s LoB-klausul är förenlig med de grundläggande 

friheterna inom EU är viktigt då en otillåten inskränkning skulle kunna få kännbara 

konsekvenser både för EU-medlemsstater och OECD:s BEPS-projekt.  

 

1.2 Syfte och grundläggande frågeställning 

Huvudsyftet med den här uppsatsen är att utreda om OECD:s föreslagna LoB-klausul i 

BEPS Action 6 är förenlig med de grundläggande friheterna inom EU. Inom ramen för 

detta syfte kommer Stock exchange-, Ownership and Base erosion-, Active conduct of a 

business-, Derivative benefits- och Discretionary relief-testet att undersökas. De 

grundläggande friheterna inom EU är fyra till antalet, men de nyss nämnda testens 

förenlighet med EU-rätten kommer att bedömas utifrån etableringsfriheten och fria 

rörligheten för kapital inom EU. 

Bisyftet med den här framställningen är att analysera tänkbara konsekvenser för det 

fall LoB-klausulen skulle anses utgöra en otillåten inskränkning av EU-rätten. Då detta 

endast är ett bisyfte kommer denna del få betydligt mindre utrymme i uppsatsen än 

frågeställningen som utgör huvudsyftet.  

 

1.3 Avgränsningar 

För att bekämpa treaty shopping har OECD valt att utarbeta ett tredelat angreppssätt i 

BEPS Action 6. Att använda en LoB-klausul är ett av verktygen som identifierats som 

potentiell lösning på nyss nämnda problem, men det är inte det enda utan klausulen är 

tänkt att fungera tillsammans med ett Principal Purpose Test (PPT) som bedömer det 

huvudsakliga syftet bakom bland annat transaktioner och det är tänkt att det ska fånga 

upp de eventuella fall av treaty shopping som passerar LoB-klausulen. Det finns 

visserligen ingen begränsning vad gäller sidantal när det gäller den här uppsatsen men 

för att få en mer djupgående analys har jag valt att endast analysera LoB-klausulens 
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förenlighet med EU-rätten och av den anledningen kommer PPT-regeln inte mer än 

mycket kort att beröras i den kommande framställningen. 

För att garantera en inre marknad utan gränser inom EU finns det fyra 

grundläggande friheter, men enligt min mening är det framför allt etableringsfriheten 

och fria rörligheten för kapital som är intressanta att diskutera med tanke på de test i 

LoB-klausulen som ska analyseras. Det är tänkbart att något, eller kanske några, av 

dessa test skulle kunna utgöra hinder mot till exempel fria rörligheten för tjänster, men 

som nämndes i ovanstående stycke tjänar framställningen ur många hänseenden på att 

begränsas till att behandla färre aspekter. Enligt min mening är det i detta fall mer 

fördelaktigt att begränsa framställningen till att behandla två grundläggande friheter på 

djupet, än att göra en EU-rättslig bedömning där en frihet tydligt får stå i skuggan av två 

andra. 

I syftet och den grundläggande frågeställningen nämns att fem test i OECD:s LoB-

klausul ska analyseras och den uppmärksamma läsaren inser då att det inte är alla test i 

den bestämmelsen. I LoB-klausulen finns test som rör fysiska personer, politiska organ 

och välgörenhetsorganisationer och dessa personer och enheter kan visserligen 

användas för treaty shopping, men i denna uppsats kommer endast test som rör bolag att 

analyseras. I denna uppsats kommer inte heller testet av investeringsfonder att beröras. 

Motivet bakom denna avgränsning är att dessa är vitt skilda från bolag som till exempel 

aktiebolag och att investeringsfonder enbart kan kvalificeras för skatteavtalsförmåner 

enligt ett test medan bolag kan kvalificeras enligt samtliga fem test som kommer 

studeras i denna uppsats. Enligt författaren lämpas därför testet av investeringsfonder 

bättre att behandlas i en enskild framställning där fondernas struktur och utmärkande 

drag mer ingående kan redogöras för. Detta resonemang är även tillämpligt på testet 

som gäller pensionsfonder. Testen som har nämnts i detta avsnitt kommer av givna 

anledningar varken att tas upp i återgivningen av testen i LoB-klausulen i BEPS Action 

6 i avsnitt 3 eller att analyseras mot bakgrund av etableringsfriheten och fria rörligheten 

för kapital inom EU i avsnitt 4. 

Under arbetet med Action 6 har OECD fått ta emot stundtals kraftig kritik vad 

gäller dess föreslagna LoB-klausul. Kritiken har grundats i att klausulen är onödigt 

komplicerad och som svar på denna kritik har OECD valt att, som ett substitut till den 

ursprungliga klausulen, föreslå en förenklad version. Denna förenklade version kommer 
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inte att beröras i denna framställning utan fullt fokus kommer ligga på den ursprungliga 

versionen. 

 
2 

1.4 Metod och material 

Uppsatsens huvudsyfte är att utreda om OECD:s föreslagna LoB-klausul i BEPS Action 

6 är förenlig med de grundläggande friheterna inom EU och i den delen kommer en 

rättsdogmatisk metod att användas. Med utgångspunkt i de befintliga rättskällorna ska 

författaren ge sin syn på gällande rätt (de lege lata).7 

Valet av material som kommer användas för att besvara den ovanstående 

frågeställningen präglas till stor del av ämnesvalet. Centralt blir därför att med 

utgångspunkt i det mycket omfattande materialet i OECD:s presenterade rapporter 

identifiera rekvisit som potentiellt kan utgöra otillåtna inskränkningar av EU-rätten. I 

bedömningen av om det föreligger en inskränkning kommer framför allt EU:s 

primärrätt, EU:s subsidiära rätt i form av avgöranden från EU-domstolen och relevant 

doktrin i ämnet att studeras. I svensk doktrin har det skrivits en del om BEPS-arbetet 

men det kommer inte i närheten av mängden och djupet i den internationella 

skattedoktrinen och av den anledningen kommer internationell doktrin dominera i 

litteraturförteckningen. I uppsatsen kommer även bilaterala skatteavtal att hänvisas till 

för att se hur länder utformat sina LoB-klausuler och för att tjäna som hjälpmedel vid 

tolkningen av eventuella oklara rekvisit i OECD:s föreslagna LoB-klausul. 

 

1.5 Disposition 

Nästkommande avsnitt (avsnitt 2) är ämnat att ge en bakgrund till vad som kommer att 

uppta merparten av utrymmet i denna uppsats. I nämnda avsnitt görs en kort genomgång 

av BEPS-projektet, Action 6 och slutligen en beskrivning av LoB-klausuler i allmänhet. 

I avsnitt 3 återges lydelserna av de olika testen i OECD:s föreslagna LoB-klausul. Först 

beskrivs, nästintill ordagrant, det av för denna uppsats viktiga i varje bestämmelse och 

sedan ges en kort allmän kommentar till bestämmelsen. Kommentaren kan till exempel 

																																																													
7 Lehrberg, s. 32 och 203. 
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innefatta något om bestämmelsens syfte, ändamål eller något som OECD uttalat i sin 

kommentar till det specifika testet. Avsnitt 4 kan beskrivas som kärnan i denna uppsats 

och det inleds med en redogörelse av relevant rättspraxis från EU-domstolen för att få 

en bild av det rådande rättsläget. Efter det beskrivs EU-domstolens arbetsmetod för att 

avgöra om en specifik regel utgör en otillåten inskränkning av unionsrätten. Denna 

metod kommer följas i denna uppsats vilket innebär att det först görs en bedömning av 

om företag har utnyttjat en av unionsrättens grundläggande friheter och sedan en 

prövning av om OECD:s LoB-klausul utgör en inskränkning av dessa. Därefter 

undersöks om inskränkningen kan rättfärdigas och om den är proportionerlig.  För att 

avgöra om det föreligger en otillåten inskränkning eller inte har jag, för att göra det så 

tydligt som möjligt, valt att diskutera varje test i LoB-klausulen för sig och under en 

egen rubrik. Detta tror jag inte bara gör det lättare för läsaren att följa med i 

argumentationen, utan jag tror även att det borgar för en djupare och mer 

sammanhängande sådan. I avsnitt 5 undersöks tänkbara konsekvenser för det fall LoB-

klausulen skulle anses utgöra en otillåten inskränkning av EU-rätten och i avsnitt 6 

summeras resultatet av denna uppsats och den inledande frågeställningen besvaras för 

att på så sätt uppfylla uppsatsen syfte. 

 

1.6 Terminologi 

Som nämndes i avsnitt 1.4 har BEPS-projektet diskuterats långt mer ingående i 

engelskspråkig doktrin än i svensk sådan och enligt min mening är det en bidragande 

faktor till att det inte finns vedertagna översättningar till det svenska språket av många 

de nyckeltermer som används inom detta ämnesområde. De viktiga termerna är framför 

allt namnen på de olika testen i OECD:s LoB-klausul. För att öka tydlighet och minska 

risken för missförstånd kommer därför de engelska termerna att användas när till 

exempel de olika testen redogörs för. Vissa termer har kanske en bra svensk 

översättning men då så inte är fallet med majoriteten av dessa är det, enligt min mening, 

bättre att vara konsekvent och använda de engelska namnen på samtliga test. Att 

använda engelska termer, i en uppsats som i övrigt är skriven på svenska, är kanske inte 

det mest tilltalande stilistiskt sett men enligt min mening får tydlighet anses viktigare.  
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2 BEPS-projektet och LoB-klausuler 

2.1 Allmänt om BEPS och OECD:s arbete 

Skattebaser kan eroderas på många olika sätt och så kallad profit shifting är ett av dem. 

Grovt förenklat betyder det att företag flyttar vinster till stater med lägre skatter och 

kostnader till stater med högre skatter.8 De regler som idag gäller på skatterättens 

område är i mångt och mycket utformade efter förhållanden som rådde för längesedan. 

Dessa lagar och regler instiftades under en tid då det ekonomiska klimatet var väldigt 

annorlunda och den gränsöverskridande handeln inte var särskilt omfattande.9 Idag är 

affärsklimatet ett helt annat och den internationella handeln spelar en mycket viktig roll 

samtidigt som vikten av immateriella rättigheter och digitala produkter har ökat 

markant. Att lagstiftningen inte har hängt med i utvecklingen har resulterat i BEPS-

relaterade problem vad gäller bland annat transfer pricing, hybridinstrument, digitala 

produkter och så kallad treaty shopping där företag utnyttjar asymmetrier mellan staters 

skattesystem och skatteavtal för att åtnjuta skattefördelar.10 BEPS-problematiken som 

existerar idag utgör hot mot länders suveränitet på skatteområdet och deras 

skatteintäkter och det gäller både industriländer och utvecklingsländer.11 BEPS skadar 

inte bara staten utan det skadar även skattebetalarna som får bära en tyngre börda när 

företag bedriver verksamhet och utnyttjar skattefinansierade förmåner i ett land men 

betalar skatt i ett land med lägre skattesats. Problematiken innebär även problem i 

konkurrenshänseende då företag som framförallt är verksamma på den nationella 

marknaden inte kan utnyttja skattefördelar på samma sätt som multinationella företag.12 

Under 2012 uppmärksammades ovan nämnda problematik av bland annat 

finansministrarna från Storbritannien, Frankrike och Tyskland och de uppmanade till 

samarbete för att förstärka internationella skatteregler och att stödja OECD i 

identifieringen av eventuella luckor i skattelagstiftningar. Även USA:s president, 

Barrack Obama, uttryckte i samband med sin bolagsskattereform att empiriska bevis 

visar att multinationella företags så kallade profit shifting är ett stort problem.13 I 

																																																													
8 Adressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 39. 
9 Adressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 7. 
10 Adressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 7 och 9 och Monsenego, s. 3. 
11 Adressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 47. 
12 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 8. 
13 Adressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 14. 
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anslutning till dessa uttalanden och på uppdrag av G-20 länderna inledde OECD sitt 

BEPS-projekt som syftar till att rekommendera OECD-medlemmarna olika verktyg som 

kan användas för att täppa till luckor i interna skattelagstiftningar och skatteavtal.14 För 

att uppnå detta syfte har OECD signalerat att det krävs samarbete mellan 

medlemsländerna och det är nödvändigt att ”think outside the box” för att kunna 

bekämpa de multinationella bolagens allt mer aggressiva skatteupplägg.15 I 

åtgärdsplanen som OECD offentliggjorde i juli 2013 föreslogs 15 stycken så kallade 

actions (åtgärdspunkter) som tänkbara lösningar på den tilltagande BEPS-

problematiken. Dessa actions är inriktade på bland annat transfer pricing, CFC-regler, 

och treaty shopping.16 Gången i OECD:s arbete inom nämnda områden har varit att 

OECD presenterat en inledande rapport i det specifika ämnet som sedan ändrats, en eller 

två gånger, efter att privata och offentliga intressenter getts tillfälle att dela med sig av 

sina synpunkter och avslutningsvis har en slutlig rapport presenterats i ämnet. BEPS-

projektet hoppas få stort genomslag och EU har uttryckt sitt fulla stöd.17 

 

2.2 Action 6 – Preventing the Granting of Treaty Benefits in 
 Inappropriate Circumstances 
	

I den ovan nämnda åtgärdsplanen nämns treaty shopping som en av de största 

bidragande orsakerna till BEPS.18 I föregående avsnitt gavs en kort förklaring om vad 

treaty shopping är men i en konkret situation kan det handla om att ett bolag från tredje 

stat försöker få tillgång till förmåner i skatteavtal mellan två avtalsslutande stater. Detta 

kan till exempel ske genom att bolaget i fråga väljer att starta ett dotterbolag i en av de 

avtalsslutande staterna för att på så sätt eliminera eller sänka skatt som det måste 

erlägga i den andra avtalsslutande staten.19 Att medge företaget rätt till 

skatteavtalsförmånerna är inte enbart negativt ur BEPS-hänseende, utan det är även 

problematiskt då skatteavtal är av bilateral och reciprok karaktär. En stat som vet att 

dess medborgare indirekt kan erhålla förmåner genom en annan stats skatteavtal är 

																																																													
14 Adressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 8 och Monsenego, s. 2. 
15 Adressing Base Erosion and Profit Shifting, s. 9.	
16 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, s. 14 ff. 
17 Commission Decision of 20.10.2013 Setting up the Commission Expert Group on Taxation of the 
Digital Economy, C(2013) 7082 final. 
18 Action 6: 2014 Deliverable s. 17. 
19 Action 6: 2014 Deliverable s. 20 och 30 f.	



 
	

14 

förmodligen motvillig att ingå ett skatteavtal med denna stat och genom det bevilja 

förmåner av reciprok karaktär till medborgare av den staten.20 

För att förhindra beviljande av avtalsförmåner i olämpliga situationer föreslår 

OECD att ändringar görs i dess modellavtal och att problemet angrips genom ett tredelat 

tillvägagångssätt.21 För det första föreslås det att stater i titeln och preambeln till sina 

skatteavtal tydligt stadgar att de avtalsslutande staterna avser att undvika att skapa 

möjligheter för icke-beskattning eller reducerad beskattning, genom skatteflykt eller 

skatteundandragande. För det andra rekommenderar OECD att införa en så kallad 

Limitation on Benefits-klausul (LoB) som är ett vanligt inslag i USA:s skatteavtal och 

som bedömer rätten till avtalsförmåner för personer med hemvist i en avtalsslutande stat 

utifrån bland annat dess generella handlande och ägare. För det tredje föreslås en typ av 

generalklausul som bedömer det huvudsakliga syftet (Principal Purpose Test, PPT) med 

bland annat transaktioner och den är tänkt att fånga upp de eventuella fall av treaty 

shopping som passerar testen i LoB-klausulen.22 Även om de planerade ändringarna i 

modellavtalet är tänkta att utgöra ett minimiskydd mot treaty shopping så säger OECD 

att vissa medlemsstater kan tvingas anpassa de efter sin konstitutionella rätt eller regler 

som eventuellt EU-medlemskap medför.23 

 

2.3 Allmänt om LoB-klausuler 

Tidigare var rätten till förmåner enligt skatteavtal nästan enbart avhängig personen i 

frågas hemvist, men detta gjorde skatteavtalen känsliga för treaty shopping då företag 

kunde komma i åtnjutande av förmåner i andra staters skatteavtal genom att till exempel 

starta dotterbolag i en av dessa stater utan att ha en riktig koppling dit. Att införa LoB-

klausuler i skatteavtal kan vara en lösning på detta då de förutom hemvist uppställer 

ytterligare krav på kopplingen mellan den avtalssökande och dess hemviststat.24 

Historiskt sett har LoB-klausuler varit ett mer vanligt inslag i skatteavtal där Japan, 

Indien och framförallt USA är parter,25 men de är inte helt främmande för övriga 

																																																													
20 Action 6: 2014 Deliverable s. 31. 
21 Action 6: 2014 Deliverable s. 9 och 11. 
22 Action 6: 2014 Deliverable s. 11 och 22. 
23 Action 6: 2014 Deliverable s. 9 och 18. 
24 Bates m.fl., s. 395 och Plansky & Schneeweiss, s. 486. 
25 Action 6: 2014 Deliverable s. 24. 
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OECD-medlemmar då de sedan en tid tillbaka rekommenderas i kommentaren till 

OECD:s modellavtal.26 LoB-bestämmelser har ofta olika innehåll beroende på vem som 

förhandlat fram dem, men det finns vissa drag som är gemensamma för de flesta LoB-

klausuler. Inledningsvis brukar det stadgas att bland annat fysiska personer, statliga 

bolag och välgörenhetsorganisationer har rätt till avtalsförmåner då dessa mer sällan 

används för treaty shopping.27 För företag är det generellt sett svårare att kvalificeras för 

avtalsförmåner och många LoB-klausuler består av tre olika typer av alternativa test 

som företag kan passera. Den första typen av test bedömer bolagsstruktur och det är 

vanligt att stater inom ramen för denna typ av test väljer att införa så kallade Stock 

exchange-test och Ownership and Base erosion-test. Bolag vars aktier är föremål för 

börshandel anses ha en tillräckligt stark koppling till landet där aktierna handlas och för 

att uppfylla Ownership and Base erosion-testet måste det sökande bolaget och dess 

ägare ha hemvist i samma stat och det förra bolaget får inte betala mer än en viss 

procentsats av sina bruttointäkter till personer med hemvist i andra stater än sin egen.28 

Den andra typen av test bedömer om företags inkomster från källstaten har tillräckligt 

stark koppling till verksamheten som det bedriver i hemviststaten. Denna typ av test 

brukar kallas för Active conduct of a business-test. Den sista och tredje typen av test är 

en slags generalklausul av subjektiv karaktär där en behörig myndighet i den 

avtalsslutande staten har möjlighet att bevilja avtalsförmåner till företag som inte är 

instiftade för treaty shopping-syften men som av någon anledning inte har passerat de 

två tidigare typerna av test.29 

LoB-klausuler anses bidra till ökad rättssäkerhet genom sin tydlighet, men detta kan 

även vara en svaghet.30 Dessa klausuler är mekaniska till sin karaktär, vilket betyder att 

varje enstaka moment måste beskrivas i detalj och i fallet med OECD:s nu föreslagna 

LoB-klausul har det resulterat i en drygt 40 sidor lång kommentar som är tung att ta sig 

igenom. LoB-bestämmelser kan även utgöra inskränkningar av de grundläggande 

friheterna inom EU. Till exempel kan de ovan diskuterade Stock exchange-testet och 

Ownership and Base erosion-testet inskränka etableringsfriheten och den fria 

rörligheten för kapital inom EU. Mer om detta i kommande avsnitt. 

																																																													
26 Se 20 § i kommentaren till artikel 1. 
27 Se t.ex. Action 6 - 2015 Final Report, s. 21. 
28 Bates m.fl., s. 395. 
29 Bates m.fl., s. 395 f. och Debelva m.fl., s. 133. 
30 De Broe & Luts, s. 128. 	



 
	

16 

3 Testen i LoB-klausulen i BEPS Action 6 

3.1 Stock exchange-testet31 

Det första testet i den föreslagna LoB-klausulen som ska presenteras här är det så 

kallade Stock exchange-testet. Enligt detta test kan företag kvalificeras för tillgång till 

skatteavtal på två sätt. Ett bolag, eller annan typ av enhet, är kvalificerat om under hela 

den beskattningsperiod som avses:  

 

i) dess huvudslag av aktier är föremål för regelbunden handel på en eller 

flera erkända börser, och antingen; 

A) dess huvudslag av aktier huvudsakligen handlas på en eller flera 

erkända börser i den avtalsslutande staten där bolaget eller enheten har 

sitt hemvist; eller 

B) bolagets eller enhetens huvudsakliga företagsledning och kontroll är i 

den avtalsslutande staten där det har sitt hemvist; eller 

ii) åtminstone 50 procent av den sammanlagda röststyrkan och värdet på 

aktierna i företaget eller enheten ägs direkt eller indirekt av fem eller färre 

bolag eller enheter som har rätt till förmåner enligt stycke i) [förutsatt att, i 

fall av indirekt ägande, varje mellanliggande ägare har hemvist i någon av 

de avtalsslutande staterna].32 

 

Stock exchange-testet grundas på presumtionen att bolag som är listade på börsen sällan 

används för treaty shopping då de är föremål för stränga regler och ofta har ett stort 

antal ägare.33 De två ytterligare kraven, A) och B), i stycke i) har införts för att ett 

börsnoterat företag tekniskt sett kan ha sitt hemvist i en stat, men det kan sakna 

tillräcklig koppling till denna stat för att det ska ha rätt till förmåner enligt avtal som 

denna stat har ingått.34 För de stater som önskar är det möjligt att utöka stycke i) A) till 

att omfatta även erkända börser i andra stater – till exempel börser i EU-

																																																													
31 Punkt 2 c) i Final Report. 
32 Action 6 - 2015 Final Report, s. 26. 
33 Action 6 - 2015 Final Report, s. 26 och De Broe & Luts, s.129. 
34 Action 6 - 2015 Final Report, s. 26 f. 
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medlemsstater.35 Det är även möjligt att stryka kravet i stycke ii) på att varje 

mellanliggande ägare ska ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna.36 

 

3.2 Ownership and Base erosion-testet37 

Det andra testet i den av OECD föreslagna LoB-klausulen är tvådelat och innebär en 

prövning av ägarskap och baserodering. För att ett bolag ska kunna uppfylla testet krävs 

det att:  

 

i)        under åtminstone hälften av dagarna under beskattningsperioden minst 50 

procent av det sammanlagda röstantalet och värdet av aktierna i bolaget, 

direkt eller indirekt, ägs av personer med hemvist i bolagets hemviststat 

och att dessa personer själva är berättigade till avtalsförmåner enligt LoB-

klausulen [och vid fall av indirekt ägande måste varje mellanliggande 

ägare ha hemvist i bolagets hemviststat], och  

ii) mindre än 50 procent av bolagets bruttoinkomster för den beskattningsbara 

perioden motsvaras av avdragsgilla betalningar, direkt eller indirekt, till 

personer utan hemvist i de avtalsslutande staterna som är berättigade till 

förmåner enligt LoB-klausulen. Armlängdsmässiga betalningar beaktas 

inte i detta sammanhang.38 
 

Enligt detta test kan, till skillnad från Stock exchange-testet, privata bolag kvalificeras 

och åtnjuta skatteavtalsförmåner. OECD:s motivering till att inkludera testet i LoB-

klausulen lyser med sin frånvaro i de presenterade rapporterna, men syftet med testet, 

och i synnerhet dess andra del, torde vara att motverka bolagsstrukturer som missbrukar 

skatteregler. Genom Ownership-testet ovan kan man se om företaget i fråga ägs och 

finansieras från landet där det har sitt hemvist och om det därmed har tillräcklig stark 

koppling dit.39 Syftet med Base erosion-testet är att försäkra att hemviststatens 

möjligheter att uppbära skatt inte avsevärt försämras till följd av att avdragsgilla 

																																																													
35 Action 6 - 2015 Final Report, s. 27. 
36 Action 6 - 2015 Final Report, s. 28. 
37 Punkt 2 e) i Final Report.	
38 Action 6 - 2015 Final Report, s. 30 och Wallén, s. 766. 
39 Mottagna kommentarerna på Follow-up Work on BEPS Action 6, s. 558 och Bates m.fl., s. 397. 
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betalningar görs till personer i andra stater.40 Test ett och två är kumulativa vilket 

betyder att båda måste uppfyllas för att ett företag ska kunna kvalificeras enligt testet. 

 

3.3 Active conduct of a business-testet41 

För de personer som inte kvalificeras enligt de ovanstående testen finns det möjlighet att 

ta del av skatteavtalsförmåner genom att bedriva aktiv affärsrörelse. Förutsättningen är 

bland annat att: 

 

A) det är fråga om en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna 

och att denna person bedriver en aktiv affärsrörelse i sin hemviststat och 

att inkomsterna från den andra avtalsslutande staten äger samband med 

affärsrörelsen i hemviststaten eller att de är av tillfällig karaktär. 

Huvudregeln är att affärsrörelser som består i att göra eller förvalta 

investeringar för sina egna konton inte omfattas av bestämmelsen.  

B) Om inkomsten härrör från affärsrörelse som personen bedriver i den andra 

avtalsslutande staten, eller från ett närstående företag, måste affärsrörelsen 

i hemviststaten vara väsentlig i förhållande till affärsrörelsen som 

genererar inkomsten i den andra avtalsslutande staten.42 

 

Att medge skatteavtalsförmåner i nyss nämnda fall bedöms inte ge upphov till risk för 

treaty shopping-situationer, oavsett bolagets natur och ägare.43 Active conduct of a 

business-testet ger inte ett bolag rätt till ett skatteavtals samtliga förmåner, utan det ger 

endast rätt till förmåner för just den inkomsten som behandlas i punkt A) ovan. Det 

sagda betyder att testets rekvisit måste uppfyllas varje gång bolaget erhåller en inkomst 

från den andra avtalsslutande staten. Vad som anses utgöra en ”affärsrörelse” definieras 

inte i BEPS-rapporten och måste därför tolkas i enlighet med nationell rätt.44 Det nämns 

dock att företag generellt sett anses bedriva aktiv affärsrörelse om dess chefer och 

anställda utövar betydande ledningsfunktioner och bedriver betydande operativ 

verksamhet. Huvudkontor som hanterar investeringar och saknar operativ 
																																																													
40 Artikel av Rosenbloom på Mondaq.com. 
41 Punkt 3 i Final Report.	
42 Action 6 - 2015 Final Report, s. 36 f. 
43 Action 6 - 2015 Final Report, s. 37. 
44 Action 6 - 2015 Final Report, s. 37. 
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verksamsamhet kan således inte anses bedriva aktiv affärsrörelse.45 Enligt kommentaren 

till den slutliga rapporten kommer Active conduct of a business-testet att medge 

skatteavtalsförmåner i ett stort antal situationer där förmåner annars skulle vägras på 

grund av att företaget i fråga inte kvalificerats enligt LoB-klausulens andra test.46 

 

3.4 Derivative benefits-testet47 

I den föreslagna LoB-klausulen finns en så kallad Derivative benefits-bestämmelse som 

ger bolag, som inte passerat de andra testen i LoB-klausulen, med hemvist i en 

avtalsslutande stat och som ägs av personer i en tredje stat rätt till skatteavtalsförmåner 

förutsatt att: 

 

A)  åtminstone 95 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av 

 aktierna (och minst 50 procent av varje oproportionerligt aktieslag) ägs, 

 direkt eller indirekt, av sju eller färre personer som är jämförliga 

 förmånstagare. Vid indirekt ägande måste varje mellanliggande ägare 

 vara jämförlig förmånstagare. Och 

B)  mindre än 50 procent av bolagets bruttoinkomster för den 

 beskattningsbara perioden motsvaras av avdragsgilla betalningar, direkt 

 eller indirekt, till personer som inte är jämförliga förmånstagare. 

 Armlängdsmässiga betalningar beaktas inte i detta sammanhang.48 

 

För att anses vara en jämförlig förmånstagare krävs det att personen har hemvist i en 

tredje stat, att den har tillgång till förmåner i skatteavtal mellan denna tredje stat och 

källstaten samt att källskatten enligt detta avtal är minst lika låg som den enligt avtalet 

mellan hemviststaten för det förmånssökande bolaget och källstaten.49 Det sista kravet 

gällande källskatten innebär att avtalsförmånerna inte får vara större än vad de hade 

varit om den jämförlige förmånstagaren hade uppburit inkomsterna direkt från 

källstaten, och inte via det förmånssökande bolaget. Eftersom samma avtalsförmån, 

																																																													
45 Action 6 - 2015 Final Report, s. 37 f.	
46 Action 6 - 2015 Final Report, s. 37. 
47 Punkt 4 i Final Report. 
48 Action 6 - 2015 Final Report, s. 42. 
49 Action 6 - 2015 Final Report, s. 51 f. 
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eller större, hade kunnat åtnjutas om investeringen gjorts direkt i källstaten finns det 

ingen risk för treaty shopping.50 

 

3.5 Discretionary relief-testet51 

För bolag som inte beviljats avtalsförmåner enligt de föregående testen finns möjlighet 

att ansöka om rätt till dessa förmåner hos behörig myndighet i den avtalsslutande staten 

som tidigare nekat rätten till dessa. På begäran av det förmånssökande bolaget ska den 

behöriga myndigheten, efter beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter, 

avgöra om ett av de huvudsakliga syftena med etableringen, förvärvet eller underhållet 

av bolaget var att erhålla förmåner enligt detta avtal. Om så anses vara fallet medges ej 

tillgång till skatteavtalets förmåner. Den behöriga myndigheten måste konsultera sin 

motsvarighet i den andra avtalsslutande staten innan den fattar sitt beslut.52 

Vid beaktandet av relevanta fakta och omständigheter nämner OECD att till 

exempel bolagets historia, struktur, ägarskap och transaktioner kan studeras. Stater kan 

föredra att publicera riktlinjer och exempel på situationer som uppfyller respektive inte 

uppfyller testet, men det är viktigt att dessa inte avhåller bolag från att ansöka om rätt 

till skatteavtalsförmåner. Att den andra avtalsslutande staten måste konsulteras ska 

försäkra att liknande fall behandlas på liknande sätt i båda stater, men i slutändan är allt 

upp till den behöriga myndigheten som mottagit ansökan om rätt till 

skatteavtalsförmåner. En inkommen ansökan ska behandlas skyndsamt.53 

 

 

  

																																																													
50 Kofler, s. 68 och Wardzynski, s. 476.	
51 Punkt 5 i Final Report. 
52 Action 6 - 2015 Final Report, s. 43. 
53 Action 6 - 2015 Final Report, s. 45 f.	



 
	

21 

4 Är LoB-klausulen i BEPS Action 6 förenlig 
 med de grundläggande friheterna inom EU? 
	

4.1 Relevant praxis från EU-domstolen 

Som nämnts tidigare i denna uppsats är LoB-klausuler ett inte helt ovanligt inslag i 

skatteavtal mellan EU-medlemsstater och bland annat USA, men trots detta har EU-

domstolen endast i ett fall bedömt nyss nämnda klausulers förenlighet med de 

grundläggande friheterna inom EU. 2006 hade domstolen i målet ACT Group 

Litigation54 möjlighet att ge ett klart besked i frågan men som kommer diskuteras nedan 

är det inte säkert att domen slutligt avgjort frågan om LoB-klausulers förenlighet med 

EU-rätten.  

 

4.1.1 ACT Group Litigation 

I ACT Group Litigation var brittiska regler om beskattning av utdelning föremål för EU-

domstolens bedömning. Något förenklat stadgade nämnda regler att bolagsskatt skulle 

erläggas på aktieutdelningar som gjordes från dotterbolag med hemvist i Storbritannien 

till moderbolag.55 Enligt skatteavtalet mellan Storbritannien och Nederländerna fanns 

det möjlighet för moderbolag i sistnämnda stat att få ett skattetillgodohavande för 

berörda aktieutdelningar, medan sådan möjlighet inte var föreskriven i skatteavtalet 

mellan Storbritannien och Tyskland för moderbolag med hemvist i Tyskland.56 I avtalet 

mellan Storbritannien och Nederländerna fanns dock en så kallad 

förmånsbegränsningsklausul som innebar att skattetillgodohavande inte medgavs om 

det nederländska bolaget i sin tur kontrollerades av ett bolag hemmahörande i en stat 

med vilken Storbritannien hade ett skatteavtal som inte gav rätt till 

skattetillgodohavanden (såsom Tyskland).57 Med anledning av dessa regler hade bland 

annat ett nederländskt moderbolag (till ett brittiskt dotterbolag) som ägdes i sin helhet 

av ett tyskt bolag nekats skattetillgodohavande. En av frågorna som var föremål för EU-

domstolens bedömning var om detta utgjorde en inskränkning av etableringsfriheten 

																																																													
54 Mål C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation. 
55 Mål C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation p. 6. 
56 Mål C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation p. 18 och 19. 
57 Mål C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation p. 20.	
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och fria rörligheten för kapital inom EU, då skattetillgodohavande hade beviljats om det 

nederländska bolaget istället hade kontrollerats av ett nederländskt bolag.58 

Målet behandlar framför allt två frågor som är av intresse för denna uppsats. Den 

första frågan är om en medlemsstat (Storbritannien) är skyldig att utsträcka förmåner 

som ges till bolag i en medlemsstat (Nederländerna) till bolag med hemvist i en annan 

medlemsstat (Tyskland). Frågan är alltså om medlemsstater är skyldiga att bevilja så 

kallad most-favoured-nation-behandling (MFN).59 Den andra frågan rörde LoB-

klausulen i skatteavtalet mellan Storbritannien och Nederländerna och om rätt till 

förmåner enligt avtalet får vara avhängigt platsen för moderbolagets hemvist. 

Vad gäller MFN-frågan inleder domstolen med att säga att det krävs att det i tredje 

stat hemmahörande bolaget som berörs befinner sig i en objektivt jämförbar situation 

för att det ska vara fråga om en diskriminerande behandling.60 Efter det hänvisar den till 

D-målet, som också rörde en MFN-klausul, och nämner att tillämpningsområdet för 

bilaterala skatteavtal är begränsat till de fysiska och juridiska personer som omnämns i 

avtalen och att beviljandet av skattetillgodohavande för ett i landet ej hemmahörande 

bolag (exempelvis ett nederländskt) som erhåller utdelning från ett i landet 

(Storbritannien) hemmahörande sådant bolag därför inte kan anses utgöra en från övriga 

delar av nämnda skatteavtals lösgörbar fördel, utan att det ingår som en integrerad del 

av avtalet och bidrar till dess allmänna jämnvikt.61 Det tyska bolaget ansågs inte befinna 

sig i samma situation som ett bolag med hemvist i en stat (såsom Nederländerna) som är 

part i ett skatteavtal som föreskriver rätt till skattetillgodohavande och därför utgjorde 

det ingen inskränkning av etableringsfriheten och fria rörligheten för kapital inom EU 

att inte utsträcka skatteavtalets förmåner till icke avtalsslutande stater.62 

I sin bedömning av LoB-klausulen överförde domstolen uttryckligen sitt 

resonemang i MFN-frågan och konstaterade, med hjälp av enbart två punkter i en nästan 

100 punkter lång dom, att den var förenlig med EU-rätten.63 Enligt min mening är det 

																																																													
58 Mål C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation p. 27 och 29. 
59 På svenska mest-gynnad-nation och betyder alla ska behandlas lika och om någon ges en särskild fördel 
måste samma fördel ges till alla medlemmar (Källa: www.WTO.org).  
60 Mål C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation p. 83. 
61 Mål C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation p. 84 och 88 och Mål C-376/03 
D p. 54. 

62 Mål C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation p. 91 och 92. 
63 Mål C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation p. 89 och 90. 
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uppseendeväckande av flera skäl. För det första kan det nämnas att MFN-klausuler och 

LoB-bestämmelser har vitt skilda syften. De förra kommer ursprungligen inte från 

skatterätten, utan har sin grund i handelsrätten och är en av de vägledande principerna i 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).64 Medan MFN-klausuler ska 

underlätta och främja handel har LoB-bestämmelser ett helt annat syfte – nämligen att 

förhindra treaty shopping på skatteavtalsområdet.  

För det andra har klausulerna olika funktioner. MFN-klausuler fungerar på så sätt 

att de utsträcker avtalsförmåner, som är anpassade efter förhållandena och ekonomierna 

i de avtalsslutande staterna, till personer i tredje stat som egentligen inte har rätt till 

dessa. LoB-bestämmelser å sin sida begränsar rätten att ta del av skatteavtal för 

personer med hemvist i någon av de avtalsslutande staterna som egentligen borde ha rätt 

till förmånerna i skatteavtalet.65 Subjekten för de olika klausulerna är således helt olika 

eftersom MFN-klausuler fokuserar på tredjelandsmedborgare och LoB-bestämmelser på 

personer i de avtalsslutande staterna. 

Som konstaterats ovan finns det en hel del som kan ifrågasättas i EU-domstolens 

argumentation kring LoB-klausulen och enligt min mening är det märkligt att domstolen 

när den för första gången blir tillfrågad om dessa klausulers förenlighet med EU-rätten 

avgör frågan nästintill i förbifarten genom att enbart ägna den två punkter i en nästan 

100 punkter lång dom. Ett utförligare resonemang hade, enligt min mening, behövts för 

att motivera den direkta överföringen av resonemanget kring MFN-klausulen till LoB-

klausulen då dessa har väldigt olika, om inte rakt motsatta, funktioner. Kritik torde även 

kunna riktas mot EU-domstolens bedömning av huruvida det förelåg en jämförbar 

situation. Bedömningen är grundläggande för att avgöra om ett företag diskriminerats 

eller ej och det verkar som domstolen gjorde ett misstag i denna fråga. Mer om detta i 

avsnitt 4.4.1.  Enligt min mening innebär den nyss framförda kritiken inte nödvändigtvis 

att LoB-klausulen i fråga var oförenlig med EU-rätten men att domens prejudikatvärde 

kan ifrågasättas. Ytterligare belägg för denna ståndpunkt presenteras i avsnittet nedan. 

 

																																																													
64 Calejo Guerra, s. 88.	
65 Plansky & Schneeweiss, s. 492 och Zester, s. 143 och 149. 
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4.1.2 Open Skies 

Open Skies66 rörde förvisso ingen LoB-klausul men som kommer att visas i det 

kommande kan målet ändå ha betydelse för frågan om dessa klausulers förenlighet med 

EU-rätten. Det bör nämnas att det inte finns något hinder mot att hämta ledning från ett 

icke skatterättsligt fall till argumentationen i ett mål på skatterättsområdet.67 

Målet i fråga gällde så kallade bilaterala Open Skies-avtal som slutits mellan USA 

och ett flertal EU-länder. Enligt Storbritanniens avtal med USA hade brittiska flygbolag 

som ägdes av personer eller företag bosatta i Storbritannien rätt till vissa förmåner, 

framförallt operativa licenser och tekniska tillstånd som krävdes för att få landa i USA, 

medan flygbolag med säte i Storbritannien som kontrollerades av personer eller företag 

i ett tredje land kunde vägras dessa förmåner av USA. Avtalet innehöll alltså en 

nationalitetsklausul där företags eventuella rätt till avtalsförmåner var avhängig dess 

ägares nationalitet. Handlingar av länder utanför gemenskapen (USA i detta fall) blir i 

regel inte föremål för EU-rättsliga bedömningar men i målet ansågs USA ha fått sin 

bestämmanderätt genom en medlemsstat (avtalet med Storbritannien) och därför kunde 

Storbritannien hållas ansvarigt för otillåtna inskränkningar av etableringsfriheten som 

USA:s beslut kunde innebära. EU-domstolen fann att nationalitetsklausulen i avtalet 

utgjorde en otillåten inskränkning av etableringsfriheten då flygbolag från andra 

medlemsstater diskrimineras genom att de inte behandlas som inhemska rättssubjekt i 

värdmedlemsstaten (Storbritannien).68 

LoB-bestämmelser innehåller allt som oftast inte nationalitetsklausuler som den 

ovan, utan de innehåller krav på hemvist för ägarna av det företag som vill åtnjuta 

förmåner enligt ett skatteavtal. Krav på nationalitet och hemvist fungerar dock likartat. 

Båda dessa krav begränsar förmåner i bilaterala skatteavtal till företag i de 

avtalsslutande staterna vars ägare har hemvist i samma stat.69 Om ett brittiskt bolag vill 

ta del av förmåner i Storbritanniens skatteavtal med Nederländerna spelar det väldigt 

liten roll om dess moderbolag är svenskt eller om det har hemvist i Sverige. Effekten 

blir den samma – det brittiska bolaget nekas rätt till förmånerna. Den övervägande 

uppfattningen i doktrin är att EU-domstolen i ACT Group Litigation gjorde fel när den 

																																																													
66 Mål C-466/98 Open Skies. 
67 Calejo Guerra, s. 87. 
68 Mål C-466/98 Open Skies p. 61. 
69 Clark, s. 22 och Kofler, s. 51. 
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hänvisade till D-målet istället för Open Skies och det faktum att trafikområdet är mer 

harmoniserat än området för direkta skatter, som inte är harmoniserat alls, är inte ett 

starkt skäl för att inte hämta ledning från sistnämnda mål.70 O’Shea å sin sida menar att 

domstolen gjorde rätt i att inte nämna Open Skies eftersom krav på bosättning är en helt 

annan sak än nationalitetsklausuler.71 Jag delar inte O’Sheas uppfattning. Det viktigaste 

torde vara att inte stirra sig blind på en princips eller klausuls namn, utan att analysera 

dess funktion och resultat. Som konstaterats ovan, i bland annat exemplet med det 

brittiska bolaget, fungerar krav på nationalitet och hemvist likartat i att båda 

diskriminerar företag med ägare i andra medlemsstater. Även om Open Skies talar för 

att kraven på ägarskap i LoB-klausuler är oförenliga med EU-rätten betyder inte det 

enligt min mening att man mot bakgrund av nämnda mål kan säga att LoB-klausuler 

generellt sett är oförenliga med EU-rätten, men det är tillräckligt för att ifrågasätta 

vikten av EU-domstolens resonemang i ACT Group Litigation och konstatera att det 

finns många frågetecken vad gäller LoB-bestämmelsers förenlighet med EU-rätten. 

Detta tillsammans med kritiken av EU-domstolens jämförelse av MFN- och LoB-

klausuler gör det, enligt min mening, befogat att gå vidare och undersöka om LoB-

klausulen i BEPS Action 6 är förenlig med EU-rättens grundläggande friheter. 

 

4.2 EU-domstolens bedömningsmetod 

Det finns ingen regel som stadgar hur EU-domstolen ska gå till väga vid bedömningen 

av om en bestämmelse strider mot EU-rätten, men ur praxis kan utläsas att domstolen 

använder sig av en trestegsmodell.72 I det första steget utreder domstolen om den 

sökande har utnyttjat någon av de fördragsfästa friheterna. För att så ska vara fallet 

krävs ett gränsöverskridande moment inom EU och rent nationella situationer kan 

således inte bli föremål för bedömning.73 I det andra steget görs en bedömning av om 

bestämmelserna i fråga utgör hinder mot de grundläggande friheterna. För att ett hinder 

ska föreligga krävs det att den gränsöverskridande situationen behandlas sämre än den 

rent nationella och att de företag som jämförs befinner sig i objektivt jämförbara 

																																																													
70 Se t.ex. Calejo Guerra, s. 88 f.; Plansky & Schneeweiss, s. 490; Debelva m.fl., s. 137 och Pistone, s. 
364. 
71 O’Shea, s. 4. 
72 Ståhl, m.fl., s. 175 f.	
73 Bernitz & Kjellgren, s. 267. 
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situationer.74 Om ett hinder anses föreligga bedöms i tredje steget om hindret kan 

rättfärdigas med en fördragsbestämmelse eller annan rättfärdigandegrund som godtagits 

av EU-domstolen. Inom ramen för rättfärdigandebedömningen gör domstolen även ett 

proportionalitetstest där den undersöker om regeln i fråga är ändamålsenlig och 

nödvändig, det vill säga om dess syfte kan uppnås på ett mindre ingripande sätt.75 

Det bör nämnas att medlemsstaterna har exklusiv kompetens på området för direkta 

skatter, men det betyder inte att de kan använda denna kompetens efter eget skön utan 

regler och lagar måste vara förenliga med EU-rätten då den har företräde vid eventuell 

konflikt.76 Det samma gäller för LoB-klausuler som är del av skatteavtal där EU-

medlemsstater är parter.77 

 

4.3 Har en grundläggande frihet utnyttjats? 

Etableringsfriheten inom EU regleras i artikel 49 FEUF som stadgar att det är förbjudet 

att inskränka EU-medborgares möjligheter att fritt etablera sig på en annan 

medlemsstats territorium. Detta förbud omfattar bland annat inskränkningar för 

medborgare som är etablerade i en medlemsstat att upprätta, kontor, filialer eller 

dotterbolag i en annan medlemsstat. Enligt andra stycket i nämnda artikel försäkras den 

som väljer att utnyttja etableringsfriheten en rätt i etableringslandet till samma 

behandling och villkor som det föreskriver för sina egna medborgare. Enligt artikel 54 

FEUF ska bolag likställas med fysiska personer som är medborgare i medlemsstaterna 

om de bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och har sitt säte, sitt 

huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen. Den andra 

grundläggande friheten som ska beröras i denna uppsats är fria rörligheten för kapital 

som regleras i artikel 63 FEUF. Enligt nämnda stadgande är alla restriktioner av 

kapitalrörelser mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och tredje stat 

förbjudna. 

I denna uppsats finns det ingen specifik situation, till exempel ett bolag som startar 

ett dotterbolag i en annan stat, som är föremål för bedömning vilket gör det svårt att 

																																																													
74 Ståhl, m.fl., s. 175. 
75 Ståhl, m.fl., s. 176 och Moëll, s. 114. 
76 Mål C-270/83 Avoir Fiscal och mål C-6/64 Costa v E.N.E.L. 
77 Debelva m.fl., s. 134. 
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säga exakt vilka friheter som har utnyttjats i vilka situationer och varför. Det är dock 

möjligt att ge exempel på hypotetiska situationer där bolag, efter att ha utnyttjat EU-

rättens grundläggande friheter, vill få tillgång till skatteavtal och dess förmåner och 

därför måste klara testen i OECD:s föreslagna LoB-klausul. I det följande kommer ett 

antal exempel att ges och i slutet av varje kommer namnet på det test som åsyftas att 

anges inom parentes. Av förklarliga skäl kommer inget exempel att ges som knyter an 

till Discretionary relief-testet då detta är av generalklausulskaraktär och inte är avsett att 

träffa en specifik situation. 

I dagens allt mer internationaliserade samhälle är det inte ovanligt att bolag väljer 

att lista sina aktier på börser utanför sitt hemvistland. Ett svenskt bolag som 

introduceras på The Copenhagen Stock Exchange torde ha utnyttjat sin fördragsfästa 

etableringsfrihet men också den fria rörligheten för kapital eftersom det genom 

listningen söker kapital (Stock exchange-testet).78 En annan tänkbar situation är att ett 

danskt bolag väljer att starta ett svenskt dotterbolag och genom att göra detta torde det 

ha utnyttjat den i artikel 49 FEUF stadgade etableringsfriheten, men också den i artikel 

63 FEUF reglerade fria rörligheten för kapital eftersom det investerar i en annan 

medlemsstat (Ownership and Base erosion-testet). Det är också möjligt att det danska 

bolaget, istället för att starta det svenska dotterbolaget, väljer att bedriva affärsrörelse i 

Sverige genom ett fast driftställe. Även i det fallet torde det danska bolaget ha utnyttjat 

sin etableringsfrihet (Active conduct of a business-testet). Ett exempel av annan karaktär 

är det då ett amerikanskt bolag ägs till 100 procent av ett danskt bolag och detta i sin tur 

är ett helägt dotterbolag till ett svenskt bolag. Ponera att källskatten är lägre i 

skatteavtalet mellan USA och Danmark än vad den är i skatteavtalet mellan USA och 

Sverige, och att det är en av anledningarna till att det svenska bolaget har valt att instifta 

det danska bolaget. I nyss nämnda exempel torde det svenska bolaget ha utnyttjat 

etableringsfriheten inom EU (Derivative benefits-testet). 

Som har visats i ovan givna exempel har företag ofta utnyttjat etableringsfriheten 

och fria rörligheten för kapital inom EU när de vill få tillgång till skatteavtalsförmåner 

och därför måste passera testen i OECD:s föreslagna LoB-klausul. Det sagda betyder att 

det första steget i EU-domstolens bedömningsmetod är uppfyllt och vi går nu vidare för 

att se om LoB-klausulen inskränker de grundläggande friheterna. 

																																																													
78 Calejo Guerra, s. 90; Debelva m.fl., s. 134 f. och Kofler, s. 63.	
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4.4 Utgör LoB-klausulen en inskränkning av de grundläggande 
 friheterna? 

4.4.1 Föreligger en objektivt jämförbar situation? 

Då det ovan refererade ACT Group Litigation hittills är det enda målet där EU-

domstolen tagit ställning till LoB-klausuler ter det sig lämpligt att titta närmare på det 

för att se hur domstolen resonerade kring objektivt jämförbar situation i det fallet. I 

domskälen diskuterar domstolen bland annat huruvida ett tyskt bolag, med ett 

nederländskt dotterbolag som i sin tur har ett brittiskt dotterbolag, befinner sig i samma 

position som ett nederländskt bolag med ett nederländskt dotterbolag som i sin tur har 

ett brittiskt dotterbolag. I sin argumentation lägger domstolen stor vikt vid att beviljande 

av skattetillgodohavande för ett i landet ej hemmahörande bolag (exempelvis ett 

nederländskt) som erhåller utdelning från ett i landet (Storbritannien) hemmahörande 

sådant bolag inte kan anses utgöra en från övriga delar av nämnda skatteavtals lösgörbar 

fördel, utan att det ingår som en integrerad del av skatteavtalet och bidrar till dess 

allmänna jämnvikt. Skatteavtals rättigheter och skyldigheter är av den anledningen 

endast tilltillämpliga på personer med hemvist i de avtalsslutande staterna.79 Domstolen 

uttalar sedan att ett bolag med hemvist i en medlemsstat (exempelvis Tyskland) som 

slutit ett skatteavtal med Storbritannien som inte föreskriver någon rätt till 

skattetillgodohavanden, när det gäller beskattningen av utdelning från ett i 

Storbritannien hemmahörande bolag, inte befinner sig i samma position som ett bolag 

med hemvist i en medlemsstat (exempelvis Nederländerna) som slutit ett skatteavtal 

som föreskriver en rätt till sådant skattetillgodohavande.80 EU-domstolen fann alltså att 

de tyska och nederländska bolagen inte befann sig i objektivt jämförbara situationer. 

EU-domstolens resonemang kring objektivt jämförbar situation har utsatts för kritik 

i doktrin81 och enligt min mening är det befogat. Domstolen gjorde bedömningen utifrån 

det tyska bolaget vilket förklarar varför den överförde sitt resonemang i MFN-frågan, 

samt hänvisade till D-målet, till LoB-frågan. Det tyska bolaget hade inte hemvist i 

någon av de avtalsslutande staterna och domstolen tvingades därför in i ett resonemang 

om att utsträcka skatteavtalsförmåner till bolag i tredje stat (MFN-behandling). I MFN-

																																																													
79 Mål C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation p. 84 och 88 och Mål C-376/03 
D p. 54. 

80 Mål C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation p. 91. 
81 Se t.ex. Calejo Guerra, s. 88 f. och Debelva m.fl., s. 136. 
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frågan är detta helt korrekt, men vad gäller LoB-klausulen var frågan om en regel får 

skapa skillnad i behandling mellan bolag med hemvist i samma stat. Det sagda betyder 

att domstolen i LoB-frågan istället skulle jämfört det nederländska bolagets situation, 

med tyskt moderbolag, med ett nederländskt bolag med nederländska ägare.82 Detta ter 

sig också mer logiskt med tanke på att det var det nederländska bolaget som ville 

komma i åtnjutande av skatteavtalsförmånerna.83 Om en sådan jämförelse hade gjorts 

hade de jämförda bolagen haft hemvist i samma stat och domstolen hade då inte 

tvingats in i ett resonemang om utsträckning av avtalsförmåner till tredje stat. EU-

domstolen har vid ett flertal fall, dock ej i mål om LoB-klausuler, tagit ställning till om 

bolag med utländska aktieägare och bolag med i landet bosatta aktieägare befinner sig i 

objektivt jämförbara situationer och nedan ska dessa mål redogöras för. 

I det ovan refererade Open Skies gjordes jämförelsebedömningen utifrån de företag 

som, enligt min mening, borde jämföras. I målet jämfördes bolag med hemvist i 

Storbritannien som ägdes av aktieägare i andra EU-medlemsstater, med bolag med 

hemvist i Storbritannien och i landet bosatta aktieägare. EU-domstolen nämnde aldrig 

explicit att bolagen befann sig i objektivt jämförbara situationer men att så ansågs vara 

fallet kan utläsas av att det förra bolaget ansågs diskriminerat.84 Detta resonemang 

bekräftades senare i ett fall angående fartygsregistrering och nationalitetsklausuler.85 

I Metallgesellschaft86 tvingades ett brittiskt dotterbolag erlägga bolagsskatt i 

förskott på utdelningar som gjordes till dess tyska moderbolag, medan brittiska 

dotterbolag med brittiska moderbolag kunde undvika detta genom att välja att omfattas 

av speciella koncernbeskattningsregler. De brittiska reglerna ansågs diskriminerande då 

brittiska bolag med utländska ägare led en likviditetsnackdel i jämförelse med brittiska 

bolag med i landet bosatta ägare. Precis som i Open Skies uttalade inte EU-domstolen 

uttryckligen att de brittiska dotterbolagen befann sig i objektivt jämförbara situationer, 

men det verkar som att domstolen ansåg så vara fallet då båda var skyldiga att erlägga 

																																																													
82 Debelva m.fl., s. 136. 
83 Mål C-374/04 Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation p. 33 och Calejo Guerra, s. 89.	
84 Mål C-466/98 Open Skies p. 48-52. 
85 Mål C-299/02 Kommissionen mot Nederländerna. 
86 Förenade målen C-397/98 och C-410/98 Metallgesellschaft. 
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skatt i Storbritannien på vinsterna som låg till grund för utdelningarna.87 Detta stöds 

även av generaladvokatens förslag till dom i målet.88 

Ett annat mål av intresse är Orange European Smallcap Fund89 som handlade om 

nederländska skatteregler för så kallade skattemässiga bolag. Enligt nämnda regler var 

dessa bolag skattskyldiga i Nederländerna men deras vinster beskattades med noll 

procent och när de mottog utdelningar från utlandet var de berättigade till återbetalning 

av den källskatt som erlagts på dessa. Intressant för denna uppsats är att 

återbetalningens storlek berodde på hur stor del av bolagets ägare som hade hemvist i 

Nederländerna. Följaktligen behandlades bolag med högt utländskt ägande sämre än 

bolag med lågt sådant. Enligt EU-domstolen förelåg otillåten diskriminering då både 

bolag med stor och liten andel utländska ägare ansågs befinna sig i objektivt jämförbara 

situationer eftersom Nederländerna beskattade utdelningar från dessa hos både 

aktieägare i Nederländerna och i andra medlemsstater.90 

Det sista fallet som ska beröras i detta avsnitt är Saint-Gobain91. I målet som, grovt 

förenklat, handlade om tyska skatteregler om avräkning och befrielse från bolagsskatt 

behandlades bolag med hemvist i Tyskland mer fördelaktigt än bolag med hemvist i 

annan medlemsstat men som hade fast driftställe i Tyskland. EU-domstolen fann att 

bolagen med säte i Tyskland och bolaget med säte i annan medlemsstat och fast 

driftställe i Tyskland befann sig i objektivt jämförbara situationer och att tidigare 

nämnda skillnad i behandling utgjorde en otillåten inskränkning av 

etableringsfriheten.92 

De ovan nämnda målen rörde förvisso inte LoB-klausuler men enligt min mening är 

de ändå av relevans för denna uppsats då ägarstrukturerna i dessa är mycket lika de 

ägarstrukturer som kan diskrimineras av LoB-klausuler. De refererade målen har en 

gemensam nämnare i att bolag med ägare i andra medlemsstater behandlades mindre 

förmånligt och detta blir även resultatet av till exempel kravet på ägarskap i Ownership 

and Base erosion-testet i BEPS Action 6. Från de refererade målen kan det enligt min 

mening utläsas två kriterier som EU-domstolen fäster vikt vid när den bedömer om 

																																																													
87 Förenade målen C-397/98 och C-410/98 Metallgesellschaft p. 60. 
88 Förslag till avgörande – förenade målen C-397/98 och C-410/98 p. 22. 
89 Mål C-194/06 Orange European Smallcap Fund. 
90 Mål C-194/06 Orange European Smallcap Fund p. 78. 
91 Mål C-307/97 Saint-Gobain.	
92 Mål C-307/97 Saint-Gobain p. 48. 
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situationerna för två bolag är objektivt jämförbara; 1) skattskyldighet i hemviststaten för 

den specifika inkomsten för de jämförda bolagen (Metallgesellschaft) och 2) 

möjligheten för hemviststaten/källstaten att beskatta utdelningar från dessa bolag hos 

aktieägare med hemvist i källstaten och hos aktieägare med hemvist i andra 

medlemsstater (Orange European Smallcap Fund). Omständigheterna i det enskilda 

fallet måste givetvis beaktas men kriterierna ger ändå en fingervisning om vad 

domstolen anser är viktigt. Till följd av moder/dotterbolagsdirektivet är det numera inte 

tillåtet att ta ut källskatt på utdelningar från dotterbolag till moderbolag vilket betyder 

att kriterium 2) inte längre är aktuellt,93 men i många fall där dotterbolag har utländska 

ägare torde dotterbolagen vara skattskyldiga i sina hemviststater för inkomsten i det 

specifika fallet vilket betyder att kriterium 1) uppfylls.  

I bland annat Ownership and Base erosion-testet aktualiseras frågan om situationen 

för ett bolag med utländska ägare är objektivt jämförbar med den för ett bolag vars 

ägare har hemvist i samma stat som bolaget. Som har visats ovan i detta avsnitt väger 

enligt min mening resonemangen angående objektivt jämförbar situation som EU-

domstolen förde i Open Skies, Metallgesellschaft, Orange European Smallcap Fund och 

Saint-Gobain tyngre än det kritiserade som fördes i ACT Group Litigation och som 

visats ovan finns det mycket som talar för att situationen för ett bolag med utländska 

ägare är objektivt jämförbar med den för ett bolag vars ägare har hemvist i samma stat 

som bolaget. Och varför skulle så inte vara fallet om bolag i stat A, med fast driftställe i 

stat B, och bolag i stat B anses vara det (Saint-Gobain)? 

 

4.4.2 Stock exchange-testet 

Stock exchange-test har ända sedan de började införas i skatteavtal kritiserats hårt för att 

vara oförenliga med de grundläggande friheterna inom EU och testets föreslagna lydelse 

i BEPS Action 6 är inget undantag.94 Enligt min mening är kritiken beträffande lydelsen 

i BEPS Action 6 befogad men inte helt rättvisande då den inte fullt ut beaktar de 

ändringar som gjorts i den slutliga rapporten. 

Enligt Stock exchange-testet kan inte bolag fritt välja på vilken börs de ska lista 

sina aktier, utan de är hänvisade till börserna i dess hemviststat om de vill kvalificeras 
																																																													
93 Artikel 5 i rådets direktiv 2011/96/EU. 
94 Se t.ex. Calejo Guerra, s. 90; Debelva m.fl., s. 135 och 139 samt Kofler, s. 51.	
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för avtalsförmåner enligt testet. Som antyddes i avsnitt 4.3 finns det stor risk för att 

denna begränsning strider mot etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital 

inom EU. För att lösa denna potentiella konflikt valde OECD, efter hård kritik från 

flertalet remissinstanser, att i kommentaren till Stock exchange-testet ge dess 

medlemmar möjlighet att erkänna fler börser än de i den avtalsslutande staten. Om 

medlemsstaterna väljer att erkänna alla börser inom EU torde konflikten mellan den 

föreslagna LoB-klausulen och EU-rätten, om inte helt lösas, avsevärt förminskas. Med 

hänvisning till detta är nyss nämnda konflikt, enligt min mening, inte lika påtaglig som 

kritiken i doktrin ger sken av, men utifrån EU-rättslig synpunkt finns det fortfarande ett 

potentiellt problem. Detta problem grundar sig i att medlemsstaterna kan välja att 

erkänna samtliga börser inom EU, men att de inte är skyldiga att göra det. Det sagda kan 

innebära en inskränkning av EU-rätten eftersom LoB-klausulens förenlighet med denna 

blir beroende av vad de avtalsslutande staterna kommer överens om och att det 

därigenom skapas en extra tröskel.95 Man kan fråga sig varför EU-medlemsstater inte 

skulle erkänna alla börser inom unionen och därmed riskera att få på näsan av EU-

domstolen. En tänkbar anledning är att staterna inte vill att deras skattebaser eroderas. 

Idag finns det skatteavtal, exempelvis det mellan Belgien och USA,96 där samtliga 

börser inom EU och EES erkänns, men alla EU-medlemsstater har inte valt att erkänna 

samtliga börser inom nämnda områden. Enligt min mening bekräftar det sistnämnda att 

de avtalsslutande staternas godtycke kan utgöra en inskränkning av EU-rätten. En 

lösning, som stöds av många av dem getts tillfälle att yttra sig över BEPS Action 6,97 

kan vara att i kommentaren till LoB-bestämmelsen infoga alla börser inom EU. 

Enligt vissa kan det även riktas ytterligare kritik mot OECD:s Stock exchange-test. 

Dessa kritiker menar att det faktum att företag måste lista sina aktier på börs, och 

således inte kan ha privata aktiebolag, för att uppfylla testet utgör en inskränkning av 

etableringsfriheten eftersom företag inte fritt kan välja den bolagsform de önskar.98 Det 

bör tilläggas att uppfylla Stock exchange-testet inte är det enda sättet för till exempel 

privata aktiebolag att komma i åtnjutande av skatteavtalsförmåner, utan det finns andra 

test som dessa företag kan uppfylla. Trots detta är det dock svårare för dessa företag att 

																																																													
95 Debelva m.fl., s 135 och Calejo Guerra, s. 90. 
96 Art. 21 i skatteavtalet mellan Belgien och USA från 2006. 
97 Se t.ex. de mottagna kommentarerna på Follow-up Work on BEPS Action 6, s. 217, 223, 234 och 347. 
98 Bates m.fl., s. 403; Debelva m.fl., s 135 och Calejo Guerra, s. 90.		
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passera LoB-klausulen då de istället för fem test, har fyra att sätta sitt hopp till. Mer om 

detta i avsnitt 4.7. 

Enligt min mening är möjligheten att erkänna fler börser utöver de i de 

avtalsslutande staterna inte tillräckligt för att Stock exchange-testet ska vara förenligt 

med EU-rätten, utan de avtalsslutande staternas godtycke utgör fortfarande ett hinder 

och om inte alla börser inom EU erkänns kan det betyda att ett svenskt bolag listat på 

The Copenhagen Stock Exchange nekas tillgång till skatteavtal. Att en inskränkning 

föreligger förstärks av det avslutande resonemanget i stycket ovan och det faktum att 

varje mellanliggande måste ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna (mer om 

detta i avsnitt 4.6.2). Mot bakgrund av nyss sagda torde Stock exchange-testet strida 

mot etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital inom EU. 

 

4.4.3 Ownership and Base erosion-testet 

Kravet på ägarskap i Ownership and Base erosion-testet innebär att till exempel ett 

svenskt företag som ägs till mer än 50 procent av personer med hemvist i Danmark 

nekas tillgång till skatteavtalsförmåner bara för att de danska ägarna har valt att utnyttja 

rätten att etablera sig på valfritt ställe inom EU. Kravet på ägarskap torde även försvåra 

kapitalanskaffning för företag då det torde avskräcka unionsmedborgare från att 

investera i andra medlemsstater, vilket innebär att den fria rörligheten för kapital 

begränsas. Enligt min mening torde detta enkla exempel vara tillräckligt för att visa att 

ägarskapskravet i Ownership and Base erosion-testet inte är förenligt med EU-rätten, 

men det är ändå lämpligt att undersöka hur EU-domstolen har resonerat i liknande 

frågor eftersom dess enda avgörande av LoB-klausuler (ACT Group Litigation) har 

kritiserats hårt. 

Ownership and Base erosion-testet uppställer krav på ägarnas hemvist och som har 

visats i avsnitt 4.1.2 har effekterna av dessa krav stora likheter med 

nationalitetsklausuler då båda begränsar förmåner i bilaterala skatteavtal till företag i de 

avtalsslutande staterna med ägare i samma stat. I det ovan refererade målet Open Skies 

fann EU-domstolen att nationalitetsklausuler utgjorde en otillåten inskränkning av 

etableringsfriheten. Under 1980-talet hade många EU-medlemsstater problem med att 

deras fiskekvoter plundrades av fiskefartyg som seglade under respektive medlemsstats 
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flagg, men som saknade tillräcklig koppling till medlemsstaten i fråga. Problemet, som 

på engelska kallas för ”quota hopping”, löste många medlemsstater genom att för 

registrering av fiskefartyg kräva att en viss del av fartyget ägdes av medborgare i staten 

i fråga. Detta utgör enligt EU-domstolen en klar inskränkning av etableringsfriheten då 

nämnda regler avhåller bolag från att etablera sig i andra medlemsstater.99 Intressant för 

Ownership-testets förenlighet med EU-rätten är även att quota hopping har stora 

likheter med treaty shopping i att icke-medborgares utnyttjande av fiskekvoter liknar 

skatteplanering där koncerner inrättar ett mellanliggande bolag i ett ur skattesynpunkt 

fördelaktigt land för att få ta del av dess skatteavtalsnät.100 EU-domstolen har även 

upprepade gånger i skatterättsliga mål förklarat att mindre förmånlig behandling av 

bolag med ägare i andra medlemsstater inte är förenligt med EU-rätten.101   

Med hänvisning till exemplet i början av detta avsnitt och EU-domstolens 

uttalanden som diskuterats i föregående stycke finns det enligt min mening starka 

belägg för att Ownership-testet strider mot både etableringsfriheten och den fria 

rörligheten för kapital inom EU. I och med att Ownership and Base erosion-testet består 

av två kumulativa test räcker det för att hela testet ska anses vara oförenligt med EU-

rätten, men baseroderingsdelen ska likväl analyseras. 

Som nämnts i avsnitt 3.2 syftar Base erosion-testet till att skydda staters möjligheter 

att uppbära skatt. Vid första anblick verkar detta kanske fullt berättigat, men det finns 

EU-domstolspraxis som säger annat. I Lankhorst-Hohorst102 var tyska regler rörande 

ränta som dotterbolag betalade till moderbolag som vederlag för främmande kapital 

föremål för bedömning. Enligt reglerna ansågs ränta som betalades från dotterbolag 

med säte i Tyskland till moderbolag med hemvist i annan stat som förtäckt utdelning 

och beskattades därför, medan räntebetalning från dotterbolag med säte i Tyskland till 

moderbolag med hemvist i Tyskland behandlades som utgift. Reglerna ansågs strida 

mot etableringsfriheten då skillnaden i behandling berodde på moderbolagets 

hemvist.103 Om detta prejudikat appliceras på Base erosion-testet torde det, enligt min 

mening, betyda att det inte får göras någon skillnad i behandling av avdragsgilla 

betalningar på grund av mottagarens hemvist. Enligt Base erosion-testet får maximalt 

																																																													
99 Mål C-221/89 Factortame II. 
100 Kofler, s. 52. 
101 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst och mål C-170/05 Denkavit. 
102 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst. 
103 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst p. 29 och 32. 
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50 procent av personens bruttoinkomster motsvaras av avdragsgilla betalningar till 

personer utan hemvist i de avtalsslutande staterna. Det nämns även att 

armlängdsmässiga betalningar inte beaktas. En fråga som då aktualiseras är om det 

enbart är armlängdsmässiga betalningar till personer med hemvist i de avtalsslutande 

som inte inkluderas eller om det är alla armlängdsmässiga betalningar oberoende av 

mottagarens hemvist. I kommentaren ges ingen ledning men med tanke på testets syfte 

torde det, enligt min mening, vara samtliga armlängdsmässiga betalningar som avses. 

Detta betyder dock inte att det inte föreligger någon inskränkning av EU-rätten eftersom 

betalningar som inte anses armlängdsmässiga till personer utan hemvist i de 

avtalsslutande staterna behandlas annorlunda än armlängdsmässiga betalningar som 

görs till personer med hemvist i de avtalsslutande staterna. Att neka tillgång till 

skatteavtal på den grund som Base erosion-testet gör torde därför, precis som i 

Lankhorst-Hohorst, strida mot etableringsfriheten men också mot den fria rörligheten 

för kapital då det enligt testet är mindre förmånligt att söka finansiering från personer i 

andra (EU-medlems)stater än hemviststaten.  

Sammanfattningsvis finns det starka belägg för att Ownership and Base erosion-

testet strider mot etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital inom EU, vilket 

även stöds av många remissinstanser som uttalat sig inom ramen för BEPS-arbetet.104 

 

4.4.4 Active conduct of a business-testet 

Vissa menar att Active conduct of a business-testet är det mest flexibla testet i OECD:s 

föreslagna LoB-klausul och Kemmeren menar även att detta test löser de potentiella 

EU-rättsliga problem som LoB-bestämmelsen utgör.105 Tyvärr utvecklar han inte sin 

ståndpunkt och enligt min mening finns det frågetecken vad gäller testets förenlighet 

med EU-rätten. 

I Active conduct of a business-testet nämns inte under vilka former affärsrörelsen 

ska bedrivas i den andra avtalsslutande staten för att den sökande ska vara berättigad till 

skatteavtalsförmåner för inkomster från denna stat. Verksamheten kan till exempel 

drivas genom ett fast driftställe eller genom ett eget bolag. Att reda ut vad testet avser är 

av stor vikt då EU-domstolen har uttalat att det inte spelar någon roll om ett bolag med 
																																																													
104 Se t.ex. de mottagna kommentarerna på Follow-up Work on BEPS Action 6, s. 27 f., 157 f. och 370.	
105 Kemmeren, s. 191. 
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hemvist inom unionen bedriver verksamhet i andra medlemsstater genom kontor, filial 

eller dotterbolag.106 Om testet kräver att verksamheten i källstaten bedrivs genom ett 

bolag betyder det att ett sådant måste upprättas i samtliga EU-medlemsstater där 

ekonomisk verksamhet bedrivs och med hänvisning till nyss nämnda uttalande från EU-

domstolen strider ett sådant krav mot etableringsfriheten. I en analys av skatteavtal 

mellan USA och EU-länder uttalar Vega Borrego, utan att egentligen behandla den ovan 

ställda frågan, att det är bolag som avses i den andra avtalsslutande staten.107 Att så är 

fallet även i förevarande Active conduct of a business-test stöds enligt min mening av 

det faktum att kommentaren till testet endast innehåller exempel där verksamheten i den 

andra avtalsslutande staten bedrivs genom bolag.108 En ren ordalydelsetolkning av punkt 

B) i testet, som enbart nämner att det ska vara fråga om affärsrörelse i källstaten, talar 

enligt min mening dock för en vidare tolkning som kan innefatta även fasta driftställen. 

Som visats finns det argument som talar för båda uppfattningarna men det är fortfarande 

oklart vad OECD åsyftar, en oklarhet som i sig är mindre önskvärd ur ett 

förutsebarhetsperspektiv.  

Som nämnts i avsnitt 3.3 gör avsaknaden av operativa inslag i ett bolags 

verksamhet att det inte anses bedriva aktiv affärsrörelse och därmed inte kan komma i 

åtnjutande av skatteavtalsförmåner med hjälp av Active conduct of a business-testet. 

Detta torde vara mycket olyckligt för bolag som saknar operativ verksamhet och istället 

utför i huvudsak ledningsfunktioner, till exempel bolag som fungerar som huvudkontor. 

Huvudkontor kallas inte för detta utan anledning, utan de gör det för att de har centrala 

funktioner i sina koncerner och för att de på många sätt hjälper bolagen inom dessa. 

Huvudkontor bistår ofta med lån inom koncernen som är billigare än extern 

finansiering, juridisk rådgivning och kunskaper kring mänskliga resurser.109 Bland det 

mest centrala i huvudkontors arbete torde vara att eliminera risker och öka koncernens 

effektivitet, och hantering av investeringar är en viktig del i detta. Enligt min mening är 

det mycket märkligt att dessa arbetsuppgifter inte konstituerar aktiv affärsrörelse när 

OECD i kommentaren till den föreslagna PPT-klausulen säger att det inte är rimligt att 

neka rätt till skatteavtalsförmåner för bolag som sköter management och koncernintern 

																																																													
106 Mål C-79/85 Segers p. 16. 
107 Vega Borrego, s. 252. 
108 Action 6 - 2015 Final Report, s. 38 ff. 
109 Mottagna kommentarerna på Follow-up Work on BEPS Action 6, s. 317. 
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finansiering.110 I ett avgörande från 2014 har EFTA-domstolen uttalat att begreppet 

etablering inte får tolkas snävt och att ledning av en koncern och andra koncerninterna 

tjänster som hantering av resurser måste ses som genuin ekonomisk aktivitet som utgör 

etablering.111 Uttalandet kommer visserligen inte från EU-domstolen men De Broe är 

inne på samma linje och menar även att passiva investeringsbolag bedriver 

affärsrörelse.112 Det som sagts i detta stycke visar, enligt min mening, att bolag som inte 

bedriver operativ verksamhet, till exempel huvudkontor, istället utför andra funktioner 

som är av stor betydelse för koncerner. Detta och det faktum att dessa bolag på många 

sätt bistår bolag som har operativ verksamhet torde enligt min mening betyda att de 

bedriver aktiv affärsrörelse. Om huvudkontor inte kan bedriva sådan rörelse, vilket är 

fallet enligt OECD:s föreslagna Active conduct of a business-testet, torde det avhålla 

dessa från att bedriva verksamhet i andra EU-medlemsstater eftersom de då inte har rätt 

till skatteavtalsförmåner vad gäller inkomsterna från nyss nämnda stater. Det sagda 

torde strida mot etableringsfriheten. 

Active conduct of a business-testet uppställer krav på att affärsrörelsen i 

hemviststaten måste vara väsentlig i förhållande till verksamheten i den andra 

avtalsslutande staten. Detta krav skulle kunna göra det svårt för bolag i små ekonomier 

att etablera sig och växa i större ekonomier men glädjande nog har OECD 

uppmärksammat detta och i kommentaren till väsentlighetskravet nämns det bland annat 

att ekonomiers storlek ska beaktas.113 Enligt min mening finns det dock fortfarande 

potentiella problem. Ponera att bolag ACO med hemvist i stat A bedriver verksamhet i 

stat B och att dessa staters ekonomier är lika stora. För att komma i åtnjutande av 

skatteavtalsförmåner måste mer affärer göras i stat A (hemviststaten) än i stat B. I en 

EU-rättslig kontext betyder detta att ACO inte fritt kan välja var inom unionen det vill 

bedriva affärsrörelse eftersom det ur skattesynpunkt är mindre förmånligt att göra 

affärer utanför hemviststaten. EU-domstolen har även i målet Centros114 uttalat att det 

för att omfattas av unionsrätten saknar betydelse om ett bolag bildats i en medlemsstat 

för att etablera sig i en annan medlemsstat och där bedriva sin huvudsakliga eller hela 

ekonomiska verksamhet.115 Mot bakgrund av detta torde väsentlighetskravet strida mot 

																																																													
110 Revised Discussion Draft: BEPS Action 6 – Prevent Treaty Abuse s. 35. 
111 Förenade målen E-3/13 och E-20/13 Olsen p. 96 och 99.	
112 Debelva m.fl., s. 140. 
113 Action 6 - 2015 Final Report, s. 40. 
114 Mål C-212/97 Centros. 
115 Mål C-212/97 Centros p. 17.	
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etableringsfriheten då det kan avhålla bolag från att etablera sig och bedriva 

affärsrörelse i andra medlemsstater. 

Kritiken som har förts fram i detta avsnitt rörande diskrimineringen av bolag som 

saknar operativ verksamhet och kritiken av väsentlighetskravet gör att det enligt min 

mening, oavsett om verksamheten i källstaten kan bedrivas genom fast driftställe eller 

inte, finns mycket som talar för att Active conduct of a business-testet strider mot 

etableringsfriheten inom EU. 

 

4.4.5 Derivative benefits-testet 

Som framgått ovan finns det en hel del i den av OECD föreslagna LoB-klausulen som 

kan kritiseras utifrån EU-rättslig synpunkt. Derivative benefits-test framförs ofta som en 

pragmatisk lösning på nyss nämnda problematik och Osterweil menar att testet gör 

LoB-klausuler förenliga med EU-rätten.116 Enligt min mening finns det en del som talar 

för motsatsen och i det kommande ska jag redogöra för detta. 

Derivative benefits-testet består av två delar; dels ett Ownership-test, dels ett Base 

erosion-test. Vid första anblick är det lätt att lockas av att överföra stora delar av den 

argumentation som fördes i avsnitt 4.4.3 kring dessa typer av test, men så lätt är det inte 

då det ur EU-rättslig synpunkt finns viktiga skillnader. Ownership-testet i Derivative 

benefits-bestämmelsen kräver, till skillnad från ägarkraven i Ownership and Base 

erosion-testet, inte att ägarna har hemvist i någon av de avtalsslutande staterna utan de 

kan ha säte i vilken tredje stat som helst. Vad gäller Base erosion-testet som är föremål 

för analys i detta avsnitt kräver det inte att avdragsgilla betalningar görs till personer 

med hemvist i de avtalsslutande staterna, vilket Base erosion-testet i Ownership and 

Base erosion-testet föreskriver, utan även de kan göras till bolag i tredje stat. Nyss 

sagda verkar lovande för Derivative benefits-testets ur EU-rättsligt hänseende men testet 

stadgar att ägaren och mottagaren ska vara en så kallad jämförlig förmånstagare. För att 

kvalificeras som en sådan måste det i avsnitt 3.4 diskuterade kravet på nivå av källskatt 

uppfyllas och om så är fallet torde Derivative benefits-testet, enligt min mening, inte 

strida mot EU-rätten. Mer problematiskt blir det om företag med hemvist i EU-stat inte 

uppfyller testets krav. Anta att ett amerikanskt bolag ägs till 100 procent av ett brittiskt 

bolag och att detta i sin tur är ett helägt dotterbolag till ett franskt bolag. I skatteavtalet 
																																																													
116 Debelva m.fl., s. 140 och Osterweil, s. 246. 
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mellan USA och Storbritannien är källskatten noll procent medan källskatten i 

skatteavtalet mellan USA och Frankrike är fem procent.117 I det beskrivna exemplet 

kommer det brittiska bolaget att nekas avtalsförmåner då det franska bolaget inte anses 

vara en jämförlig förmånstagare. Frågan i detta fall är om kravet på nivå av källskatt, 

det vill säga att avtalsförmånerna inte får vara större än vad som hade varit fallet om det 

franska företaget hade investerat direkt i det amerikanska bolaget, är förenligt med EU-

rätten. Enligt min mening kan det ur ett EU-rättsligt perspektiv aktualiseras två frågor; 

1) måste förmåner i ett skatteavtal utsträckas till tredje stat? Och 2), får 

skatteavtalsförmåner nekas på den grunden att företag beaktat skatteaspekter vid 

investeringar? 

Vad gäller den första frågan är Gottardo-målet118 av intresse. I nämnda mål krävde 

EU-domstolen att Italien utsträckte förmåner jämförliga med de som gavs under 

konventionen med Schweiz om social trygghet till en fransk medborgare. Calejo Guerra 

menar att situationen som var föremål för bedömning i målet är lik den som aktualiseras 

under Derivative benefits-testet och att domstolens resonemang därför talar för att det 

senare testet inte är förenligt med EU-rätten.119 Enligt min mening finns det dock ett 

annat mål som bör nämnas i diskussionen kring fråga ett. I det ovan refererade D-målet 

fann EU-domstolen att avtalsförmåner i bilaterala skatteavtal utgör en integrerad del av 

dessa och att de därför inte kan utsträckas till en EU-medborgare i tredje stat.120 Tydligt 

är att detta resonemang går rakt emot vad domstolen sade i Gottardo-målet men enligt 

min mening finns det två saker som talar för att resonemanget i D-målet väger tyngre i 

detta fall. För det första avgjordes D-målet tre år efter Gottardo-målet vilket talar för att 

ståndpunkten i det tidigare är mer aktuell, och för det andra är D-målet ett skatterättsligt 

mål, något Gottardo-målet inte är, vilket talar för att det borde vara mer naturligt och 

ligga närmare till hands att överföra resonemanget i det fallet till Derivative benefits-

testet. Den första frågan bör därför följaktligen besvaras nekande. 

För att besvara den andra frågan ska tre domar från EU-domstolen analyseras. I 

målet Halifax121 hade en brittisk bank utfört vissa byggarbeten och då banker i 

Storbritannien i huvudregel är undantagna från mervärdesskatteplikt hade banken 

omvandlat byggkostnaderna till flertalet lån till mervärdesskattepliktiga företag, för att 

																																																													
117 Kofler, s. 71. 
118 Mål C-55/00 Gottardo. 
119 Calejo Guerra, s. 92. 
120 Se avsnitt 4.1.1 ovan. 
121 Mål C-255/02 Halifax.	
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på så sätt undvika mervärdesskatten på byggkostnaderna. En av frågorna i målet var om 

banken skulle få göra avdrag för den ingående mervärdesskatten. I domskälen slår EU-

domstolen fast att de grundläggande friheterna inte omfattar transaktioner som endast 

genomförs i syfte att genom missbruk erhålla förmåner.  För att det ska vara fråga om 

missbruk krävs det att transaktionens huvudsakliga syfte varit att uppnå en 

skattefördel.122 Så ansågs vara fallet och banken nekades avdrag för den ingående 

mervärdesskatten.  

I Cadbury Schweppes123, ett senare avgörande från EU-domstolen, var brittiska 

CFC-regler föremål för bedömning. I fallet tvingades ett brittiskt moderbolag betala 

skatt på vinster som gjorts av dess dotterbolag med säte på Irland som hade en lägre 

skattesats. En av frågorna domstolen hade att ta ställning till var om de nationella 

reglerna utgjorde en otillåten inskränkning av etableringsfriheten. Domstolen ansåg att 

så var fallet och att inskränkningen endast kunde rättfärdigas om åtgärden specifikt 

avsåg rent konstlade upplägg.124 De i detta stycke två refererade målen visar klart och 

tydligt att EU-rätten tillåter bolag att göra skatteöverväganden vid bland annat 

konstruktioner av bolag och koncerner och frågan som återstår är till hur stor del 

skatteöverväganden får vara anledningen till en viss bolags- eller koncernkonstruktion 

eller transaktion. Enligt min mening är det skillnad mellan huvudsakligt syfte och rent 

konstlade upplägg men på senare tid har EU-domstolen i Foggia125 uttalat att 

transaktioner som endast (engelska: solely) sker i syfte att ta del av fördelar inte åtnjuter 

EU-rättsligt skydd. Ordet ”endast” talar enligt min mening för att EU-domstolen valt att 

fortsätta på den för bolag mer generösa linjen som togs i Cadbury Schweppes. 

Domstolens praxis visar alltså att skatteöverväganden tillåts till stor del vid 

investeringar och konstruktioner av bolag och koncerner och för att avgöra om dessa 

åtnjuter unionsrättsligt skydd måste en bedömning göras utifrån omständigheterna i 

varje enskilt fall, men det görs inte i Derivative benefits-testet då det kategoriskt 

förbjuder all typ av skattehänsyn som ägaren i tredje stat tar. Den andra frågan ska 

därför besvaras nekande. 

Kofler menar att Derivative benefits-test förminskar LoB-klausulers EU-

oförenlighet, men att de inte löser problemet.126 Jag är beredd att skriva under på detta. 

																																																													
122 Mål C-255/02 Halifax p. 69 och 75. 
123 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes. 
124 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes p. 51. 
125 Mål C-126/10 Foggia. Se framförallt punkt 50 i domskälen. 
126 Kofler, s. 71.	
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Att bevilja avtalsförmåner för bolag vars ägare har säte i tredje stat ligger i linje med 

etableringsfriheten inom EU, men det gör däremot inte kravet på nivå av källskatt som 

ovillkorligen förbjuder företag från att beakta skattefördelar vid investeringar, ett 

beaktande som EU-domstolen i stor utsträckning godtar. I det ovan givna exemplet 

avhålls det franska bolaget från att etablera sig i Storbritannien och därför torde 

Derivative benefits-testet strida mot etableringsfriheten inom EU. 

 

4.4.6 Discretionary relief-testet 

Till skillnad från de ovan analyserade testen i LoB-klausulen är Discretionary relief-

testet inte utpräglat objektivt utan tvärtom subjektivt till sin natur. Med hänvisning till 

de ovan konstaterade eventuella oförenligheterna mellan de olika testen och EU-rätten 

torde en mer subjektiv bedömning kunna öppna för ett större hänsynstagande till 

unionsrätten. Välkomna inslag är att det i Discretionary relief-testet görs en bedömning 

utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och att den behöriga myndigheten i den 

andra avtalsslutande staten måste konsulteras innan beslut fattas, men frågan är om detta 

är tillräckligt för att testet ska anses förenligt med EU-rätten. För att besvara frågan 

finns det enligt min mening anledning att titta närmare på tre saker; rekvisitet att erhålla 

avtalsförmåner inte får vara ett av de huvudsakliga syftena, bevisbördan och hur stor 

administrativ börda den medför för förmånssökande personer. 

Som bekant stadgar Discretionary relief-testet att ett av de huvudsakliga syftena 

inte får vara att ta del av förmåner i skatteavtalet. Detta är, enligt min mening, mer 

restriktivt än föregående avsnitts konstaterande att skattehänsynstaganden tillåts så 

länge det inte handlar om rent konstlade upplägg. Ponera att bolag ACO med hemvist i 

stat A startar dotterbolaget BCO i stat B för att komma i åtnjutande av förmåner i 

skatteavtalet mellan stat B och stat C. Detta skulle kunna anses vara ett rent konstlat 

upplägg, men om BCO bedriver riktig affärsverksamhet, till exempel återförsäljning av 

datorer, torde så inte vara fallet. Även om BCO bedriver affärsverksamhet skulle 

avtalsförmåner kunna nekas enligt Discretionary relief-testet då ett av de huvudsakliga 

syftena bakom dess etablering var att åtnjuta skattefördelar. Enligt min mening visar ett 

så enkelt exempel som det nyss givna att Discretionary relief-testet kan neka förmåner i 

fall där EU-domstolen uttalat att de ska medges. Det ska även tilläggas att domstolen i 

Foggia-målet bortsåg från den i fusionsdirektivet stadgade möjligheten att neka 
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förmåner enligt direktivet om det huvudsakliga eller ett av de huvudsakliga syftena var 

skatteflykt eller skatteundandragande,127 och i stället valde att gå på det enda syftet.128 

Att OECD:s föreslagna Discretionary relief-test inte tillåter skatteöverväganden i 

samma utsträckning som EU-domstolen innebär att det utgör en inskränkning av EU-

rätten och det finns stor risk för att nämnda inskränkning avhåller bolag från att utnyttja 

sin fördragsfästa etableringsfrihet.  

I de flesta fall torde staten ha bevisbördan för att en skattebetalare har använt och 

missbrukat regler på ett sätt som inte är avsett av lagstiftaren, men i Discretionary relief-

testet är det skattebetalaren som har att visa att något missbruk inte föreligger. I det 

ovan refererade Cadbury Schweppes kunde CFC-beskattning undvikas om 

skattebetalaren kunde visa att den uppfyllde ett så kallat motivtest. Testet bedömde de 

skatteminskningar som åstadkommits genom etableringen av CFC-bolaget och för att 

testet skulle anses förenligt med EU-rätten fick det bara neka upplägg som var rent 

konstlade.129 Enligt min mening torde detta betyda att skattebetalare enbart kan åläggas 

bevisbördan om de har att bevisa att det inte föreligger ett rent konstlat upplägg. I 

förevarande test ska de dock, som visats ovan, bevisa att ett av de huvudsakliga syftena 

inte var att erhålla förmåner, vilket är svårare. Av den anledningen är inte fördelningen 

av bevisbördan förenlig med vad EU-domstolen uttalat. 

Att bevisbördan åläggs skattebetalaren innebär med stor sannolikhet att denne 

tvingas tampas med ökat administrativt arbete för att visa att den har rätt till 

skatteavtalsförmåner och detta kan vara problematiskt då EU-domstolen sagt att denna 

administrativa börda inte får vara onödigt stor.130 Vad som utgör en onödigt stor börda 

är svårt att säga då det i domskälen inte ges någon ytterligare ledning, men Debelva med 

flera menar att bevisbördan i Discretionary relief-testet inte kommer utgöra en onödigt 

stor administrativ börda eftersom de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande 

staterna måste konsultera varandra innan de begär att skattebetalaren inkommer med 

bevisning.131 Jag håller inte med om detta då det enligt min mening av bestämmelsen 

inte går att utläsa att konsultationen måste ske innan skattebetalaren presenterar sina 

bevis. Det torde väl dessutom vara relativt lönlöst att konsultera behörig myndighet 

																																																													
127 Debelva, m.fl., s. 142. 
128 Se avsnitt 4.4.5.	
129 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes p. 62 och 72. 
130 Mål C-524/04 Thin Cap GLO p. 82. 
131 Debelva m.fl., s. 142.	
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innan skattebetalaren har lagt fram information och bevisning eftersom man då inte 

känner till omständigheterna i det enskilda fallet? För att minska den administrativa 

bördan är det viktigt att de behöriga myndigheterna visar vad de kollar på i sin 

bedömning så skattebetalarna inte tvingas komma in med kompletterande uppgifter pö 

om pö. I kommentaren till Discretionary relief-testet nämns bland annat att företags 

struktur och ägarskap kan utredas, men frågan är om det skulle vara av hjälp om de 

behöriga myndigheterna publicerade exempel på situationer där testet anses uppfyllt och 

fler saker de beaktar i sin bedömning. Detta skulle kunna ge en ökad förutsebarhet men 

det skulle också kunna avhålla skattebetalare från att begära prövning enligt 

Discretionary relief-testet då de utförliga kraven kan framstå som mycket svåra att 

uppnå. Det sagda framstår som en svår balansgång och enligt min mening är tydligt att 

bevisbördan kommer innebära en administrativ börda för det ansökande företaget men 

då ledning saknas kring vad som utgör en ”onödigt stor” sådan går det inte att säga om 

den potentiella administrativa bördan som Discretionary relief-testet kan medföra är 

förenlig med EU-rätten eller ej. 

Detta avsnitt inleddes med en försiktig optimism beträffande Discretionary relief-

testets eventuella EU-förenlighet men ovan har kritik riktats mot kravet på huvudsakligt 

syfte och fördelningen av bevisbördan och med anledning av detta finns mycket som 

talar för att testet inte är förenligt med EU-rätten och att det inskränker 

etableringsfriheten. 

 

4.4.7 Sammanfattning 

I detta avsnitt 4.4 har fem test i OECD:s föreslagna LoB-klausul analyserats för att se 

om de utgör inskränkningar av EU-rätten. Samtliga av dessa fem test har, om än med 

olika styrka, funnits strida mot etableringsfriheten och Stock exchange-testet och 

Ownership and Base erosion-testet har även ansetts inskränka fria rörigheten för kapital 

inom EU.  Nästa steg blir därför att se om inskränkningarna kan rättfärdigas. 
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4.5 Kan inskränkningen rättfärdigas? 

4.5.1 Inledning 

Även om det i det föregående har visats att EU-rätten tillåter att bolag beaktar 

skatteaspekter, har EU-domstolen vid flertalet tillfällen uttalat att EU-rätten inte kan 

utnyttjas i bedrägligt syfte och för att erhålla otillbörliga skattefördelar.132 När 

nationella regler finns strida mot unionsrätten försöker stater ofta rättfärdiga dem genom 

att hävda att reglerna syftar till att skydda skatteintäkter. Sådana argument godtar inte 

EU-domstolen,133 men enligt artikel 65 FEUF har medlemsstater rätt att vidta 

nödvändiga åtgärder för att förhindra bland annat överträdelser av skatteregler. För att 

dessa regler ska kunna rättfärdigas, för de fall de anses strida mot unionsrätten, krävs 

det att de är motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse.134 Det kanske 

bästa argumentet för en stat att använda när en LoB-klausul i skatteavtal anses oförenlig 

med EU-rätten är att hävda att den syftar till att förhindra skattearrangemang som utgör 

missbruk. Sådana argument har godtagits förr av EU-domstolen som motiverade med 

hänsyn till allmänintresset.135 Vad som sagts i detta stycke är viktigt i bedömningen av 

om LoB-klausulens konstaterade inskränkning av de grundläggande friheterna kan 

rättfärdigas, men det kanske viktigaste rekvisitet för den här uppsatsen är det som 

diskuterades i avsnitt 4.4.5. I Cadbury Schweppes uttalade EU-domstolen att 

inskränkningar av etableringsfriheten kan rättfärdigas under förutsättning att den 

specifika åtgärden enbart träffar rent konstlade upplägg.136 

Enligt min mening är det tydligt att OECD:s föreslagna LoB-klausul syftar till att 

förhindra att skatteavtalsförmåner beviljas i situationer där missbruk begåtts, men det är 

desto mer oklart om det enbart är i rent konstlade situationer som skatteavtalsförmåner 

nekas. För att det inte ska vara frågan om rent konstlade upplägg har EU-domstolen i 

Cadbury Schweppes uttalat att det krävs verklig etablering med syfte att bedriva faktisk 

ekonomisk verksamhet och att man vid bedömningen av om så är fallet kan beakta 

bland annat i vilken utsträckning företag har lokaler, personal och utrustning.137 

Exempel på företag som inte uppfyller detta kan vara brevlådeföretag och andra företag 

																																																													
132 Mål C-373/97 Diamantis p. 33 och 34 och mål C-367/96 Kefalas p. 28. 
133 Mål C-264/96 ICI p. 28. 
134 Mål C-55/94 Gebhard p. 37.	
135 Se t.ex. mål C-264/96 ICI och Bates m.fl., s. 404. 
136 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes p. 51 och 55 och se även mål C-446/03 Marks & Spencer p. 57.	
137 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes p. 66 och 67. 
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som saknar ekonomisk förankring.138 I samband med bedömningen ska det berörda 

bolaget få möjlighet att lägga fram de omständigheter som talar för att dess verksamhet 

utgör en faktisk verksamhet.139 För att kunna bedöma bolagets beteende är det även av 

vikt att undersöka ändamålet med etableringsfriheten inom EU. Denna grundläggande 

frihet syftar till att underlätta för unionsmedborgare att upprätta sekundära etableringar i 

andra medlemsstater för att genom verksamhet i denna stat främja det ekonomiska och 

sociala arbetet på området för fri yrkesutövning och på så sätt dra fördel av att 

kontinuerligt och stadigvarande delta i det ekonomiska livet i en annan medlemsstat än 

ursprungsstaten.140 

 

4.5.2 Stock exchange-testet 

Vad gäller Stock exchange-testet torde det finnas många legitima anledningar till varför 

bolag väljer att lista sina aktier på börser utanför hemviststaten. För bolag med säte i 

mindre ekonomier torde introduktioner på börser i större ekonomier ge ökade 

möjligheter och bättre tillgång till kapital. Det handlar om att få företaget att växa och 

att på så sätt vinna marknadsandelar och det sagda har inget med skattefördelar att göra. 

Detsamma torde gälla för större bolag från större ekonomier som på ett sunt sätt vill 

fortsätta att utveckla sina verksamheter. Precis som det sedan tidigt 1970-tal har varit 

populärt hos teknikföretag att lista sig på Nasdaqbörsen i New York kan det även vara 

intressant för exempelvis ett svenskt bolag att introduceras på Londonbörsen eller 

börsen i Frankfurt då de på dessa finns en större tillgång till kapital och då de kan ha 

profilerat sig på ett sätt som kan vara intressant för det svenska bolaget. Trots att det 

nyss sagda inte är de mest ingående exemplen så visar de ändå tydligt att kravet på 

handel på erkända börser i hemviststaten med stor risk, och kanske mest troligen, 

kommer leda till att skatteavtalsförmåner nekas bolag som inte har rent konstlade 

upplägg, utan tvärtom bedriver verklig ekonomisk verksamhet.  

Det är intressant att OECD i kommentaren till testet uttalar att det faktum att ett 

bolags aktier handlas på börs normalt sätt betyder att bolaget inte används för treaty 

																																																													
138 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes p. 55 och mål C-341/04 Eurofood IFSC p. 34 och 35. 
139 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes p. 70. 
140 Mål 2/74 Reyners p. 21; mål C- 55/94 Gebhard p. 25 och mål C-196/04 Cadbury Schweppes p. 53.	
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shopping då man för börshandel måste följa stränga regelverk.141 Jag instämmer helt i 

detta. Även om kraven för börsintroduktion skiljer sig åt mellan EU-länder är det 

vanligt att bolag som vill göra en sådan måste genomgå en legal granskning (due 

diligence) där en advokat bland annat går igenom bolagets skattesituation och 

styrelseledamöters och ledande befattningshavares heder och vandel.142 Granskningar 

av detta slag torde därför, enligt min mening, minimera risken för att aktier i bolag med 

rent konstlade upplägg tas upp till handel på börser, men Stock exchange-testet kommer 

i vilket fall neka avtalsförmåner till bolag som uppfyller kraven för börsintroduktion. 

De tänkbara fall som tagits upp ovan kan undvikas om avtalsslutande 

medlemsstater utnyttjar möjligheten att erkänna samtliga börser inom EU, men som 

diskuterats i avsnitt 4.4.2 finns det en del som talar för staterna kanske inte gör det. 

Denna osäkerhet gör att det inte kan uteslutas att avtalsförmåner nekas i fall, som till 

exempel de i detta avsnitt diskuterade, där det inte rör sig om rent konstlade upplägg. 

 

4.5.3 Ownership and Base erosion-testet 

I avsnitt 4.4.3 ovan gavs exempel på en situation där Ownership-testet inskränker både 

etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital. I ett hypotetiskt scenario som det 

går det inte att säga varför det danska bolaget valde att starta ett dotterbolag i Sverige 

men en tänkbar förklaring är att det danska bolaget ville utforska en ny marknad och att 

det valde att göra det genom att starta ett dotterbolag. Det danska bolaget utnyttjar 

etableringsfriheten i dess renaste form och det svenska dotterbolaget behöver absolut 

inte vara ett brevlådeföretag. Det är möjligt att skatteaspekter spelade en roll i 

etableringen men som visats tidigare godkänner EU-domstolen det i relativt stor 

utsträckning. Det kan tänkas att det finns situationer där kopplingen mellan det 

förmånssökande bolaget och dess hemviststat inte är tillräckligt stark och att det därmed 

skulle kunna vara tillåtet med regler som förhindrar treaty shopping, men att kategoriskt 

förbjuda tillgång till skatteavtal på det sätt som Ownership-testet gör leder till att 

förmåner nekas i fall, som det med de danska och svenska bolagen, där det inte handlar 

om ett rent konstlat upplägg utan där det finns fullt legitima orsaker till varför man har 

utländska ägare. 

																																																													
141 Action 6 - 2015 Final Report, s. 26. 
142 Se t.ex. artikel 2.2.9 i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.	
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Som nämnts tidigare är Ownership-testet och Base erosion-testet kumulativa, vilket 

betyder att det inte spelar någon roll om det senare endast träffar rent konstlade upplägg. 

Enligt min mening innebär dock det faktum att det enbart är icke armlängdsmässiga 

(marknadsmässiga) betalningar till personer med hemvist utanför de avtalsslutande 

staterna som träffas att Base erosion-testet har mycket större möjlighet än Ownership-

testet att kunna rättfärdigas. 

 

4.5.4 Active conduct of a business-testet 

Det har tidigare i avsnitt 3.3 och 4.4.4 nämnts att bolag som saknar operativ verksamhet 

inte kan kvalificeras för förmåner enligt Active conduct of a business-testet och att det i 

sin tur kan innebära att huvudkontor i många fall nekas skatteavtalsförmåner. Att 

koncerner väljer att strukturera sin verksamhet så att vissa bolag arbetar med mer 

operativa uppgifter och att andra bolag ansvarar för mer utpräglade ledningsfunktioner 

är enligt min mening fullt naturligt då man genom denna uppdelning kan låta bolag 

fokusera och specialisera sig på olika uppgifter vilket kan leda till högre effektivitet och 

ökade kunskaper inom respektive ansvarsområde. Genom att göra en sådan uppdelning 

blir bolag som agerar huvudkontor oftast inte involverade i den operativa verksamheten, 

utan ansvarar istället för att bistå resten av koncernen med ekonomisk hjälp och 

expertkunskap då det är inom dessa områden huvudkontorets anställda har fördjupade 

kunskaper. En sådan arbetsfördelning ger enligt min mening inte på något sätt uttryck 

för att vara en del av ett rent konstlat upplägg, utan det är snarare resultatet av ett sunt 

och legitimt affärsbeslut. 

Ett krav för att uppfylla Active conduct of a business-testet är även att 

affärsrörelsen i hemviststaten måste vara väsentlig i förhållande till den i den andra 

avtalsslutande staten. I dagens globaliserade samhälle blir det allt vanligare att affärer 

görs över landsgränser och att man därför har bolag eller fasta driftställen utomlands. 

Att ACO i det i avsnitt 4.4.4 givna exemplet bedriver större verksamhet i stat B än i stat 

A (hemviststaten) har förmodligen att göra med att det där finns en större marknad för 

dess produkter och/eller tjänster och beslutet är mest troligt inte del av ett rent konstlat 

upplägg för att enbart erhålla skatteavtalsförmåner. 
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Vad som har sagts i de två styckena ovan visar, enligt min mening, att Active 

conduct of a business-testet inte enbart kommer att neka avtalsförmåner i fall där det rör 

sig om rent konstlade upplägg. 

 

4.5.5 Derivative benefits-testet 

Resonemanget som fördes i avsnitt 4.4.5 om Derivative benefits-testet kretsade till stor 

del kring kravet på att avtalsförmåner inte får vara större än vad de hade varit om den 

jämförlige förmånstagaren hade uppburit inkomsterna direkt från källstaten och inte via 

det förmånssökande bolaget. Enligt testet nekas skatteavtalsförmåner i varje fall där 

bolagen beaktat skatteaspekter, utan att det framgår hur stor del dessa spelat i det 

enskilda fallet. Det torde finnas många exempel där bolag beaktar skatteaspekter utan 

att det är frågan om brevlådeföretag, vilket enligt EU-domstolen är exempel på rent 

konstlade upplägg. Enligt min mening är det uppenbart att ett kategoriskt test som 

Derivative benefits-testet inte kan försäkra att skatteavtalsförmåner nekas i endast fall 

med rent konstlade upplägg. 

 

4.5.6 Discretionary relief-testet 

Det mest centrala rekvisitet i Discretionary relief-testet är om ett av de huvudsakliga 

syftena var att komma i åtnjutande av skatteavtalets förmåner. Rekvisitet skiljer sig från 

”rent konstlade upplägg” som diskuteras i detta avsnitt 4.5 på det sätt att det inte tillåter 

skattehänsynstaganden i samma utsträckning. Detta har illustrerats med exempel i 

avsnitt 4.4.6. Låt säga att ett svenskt bolag under lång tid har tänkt expandera 

internationellt och att det efter marknadsanalyser identifierat Danmark och Finland som 

tänkbara länder att bedriva verksamhet i. I slutändan väljer bolaget Finland för att få 

tillgång till förmånerna i skatteavtalet mellan Sverige och Finland. I detta fall kan ett av 

de huvudsakliga syftena med det svenska bolagets beslut sägas vara att komma i 

åtnjutande av skatteavtalsförmåner men det finns lite som talar för att det skulle vara en 

del av ett rent konstlat upplägg eftersom marknadsanalyser gjorts och verklig 

affärsverksamhet kommer bedrivas i Finland. Enligt min mening visar exemplet på att 

Discretionary relief-testet kan komma att neka tillgång till skatteavtalsförmåner i fall 
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där det inte handlar om rent konstlade upplägg och därför torde inte inskränkningen av 

etableringsfriheten som testet utgör kunna rättfärdigas. 

 

4.5.7 Sammanfattning 

I avsnitt 4.5 har det diskuterats om de olika testens inskränkningar av 

etableringsfriheten och fria rörligheten för kapital kan rättfärdigas. Centralt för att en 

regel som funnits utgöra en inskränkning av EU-rätten ska kunna rättfärdigas är att den 

endast träffar rent konstlade upplägg. Samtliga av de analyserade testen har ansetts vara 

för långtgående i detta avseende och således inte enbart träffat rent konstlade upplägg. 

De i avsnitt 4.4 konstaterade inskränkningarna torde därför inte kunna rättfärdigas. 

 

4.6 Är inskränkningen proportionerlig? 

4.6.1 Inledning  

I avsnitt 4.4 fanns testen i LoB-klausulen strida mot etableringsfriheten och fria 

rörligheten för kapital och i avsnitt 4.5 ansågs dessa inskränkningar inte kunna 

rättfärdigas. Det sagda är tillräckligt för att konstatera att OECD:s föreslagna LoB-

klausul utgör en otillåten inskränkning av EU-rätten och då behöver man inte gå vidare 

till nästa steg i EU-domstolens bedömningsmetod. Även om det ovan har framförts 

tidvis kraftig kritik mot de analyserade testen bör det kommas ihåg att EU-domstolen 

enbart uttalat sig en gång om LoB-klausuler (ACT Group Litigation) och då fanns den 

specifika klausulen förenlig med EU-rätten. Det sagda tillsammans med det faktum att 

det inte helt kan uteslutas att EU-domstolen eventuellt anser att ett av testen är förenligt 

med EU-rätten gör det, enligt min mening, befogat att gå vidare och undersöka 

proportionaliteten av inskränkningarna för det fall något av testen endast skulle anses 

träffa rent konstlade upplägg och därmed kunna rättfärdigas. 

 

4.6.2 Stock exchange-testet 

Som nämnts ovan i avsnitt 4.2 består proportionalitetsbedömningen av två olika delar, 

dels undersöks om regeln som är föremål för bedömning kan uppfylla sitt syfte 
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(ändamålsenlighet), dels om detta syfte kan uppnås på ett mindre ingripande sätt 

(nödvändighet). Enligt min mening är det tydligt att Stock exchange-testet kan förhindra 

treaty shopping då dess krav kan leda till att avtalsförmåner nekas i situationer där 

bolaget i fråga inte har tillräckligt stark koppling till sin hemviststat, men frågan är om 

detta kan uppnås på ett mindre ingripande sätt. 

     Inledningsvis vill jag kommentera kravet, i del ii) av testet, på att det 

förmånssökande bolaget får ha maximalt fem stycken ägare. För att treaty shopping ska 

fungera krävs det att den stora majoriteten av ägarna är överens och det torde vara 

svårare att uppnå om ägarantalet är högt. Begränsningen av antalet ägare torde därför 

inte per se kunna förhindra treaty shopping och enligt min mening borde den därför 

avskaffas eller göras mindre sträng för att den ska anses proportionerlig. 

I kommentaren till Stock exchange-testet nämns att staterna kan välja att stryka 

kravet på att varje mellanliggande ägare måste ha hemvist i de avtalsslutande 

staterna.143 För de stater som väljer att inte utnyttja denna möjlighet kan kravet på 

mellanliggande ägares hemvist vara oproportionerligt då dess nytta inte står i relation 

till de problem det innebär för förmånssökande bolag. Enligt min mening finns det 

många situationer där de mellanliggande ägarnas hemvist inte har någon betydelse för 

möjligheterna att bedriva treaty shopping och det är olyckligt att OECD inte nämner ett 

enda ord om varför mellanliggande bolag anses kunna bidra till treaty shopping. Ponera 

att bolag ACO med hemvist i stat A instiftar holdingbolaget BCO med hemvist i stat B 

för att det ska äga och överse alla dotterbolag inom en av koncernens 

verksamhetsgrenar och att bolag AACO är ett av dessa dotterbolag och råkar ha hemvist 

i stat A.144 AACO har enligt Stock exchange-testet ingen möjlighet att ta del av 

skatteavtalet mellan till exempel stat A och stat C eftersom BCO inte har sitt hemvist i 

någon av dessa. Kravet på de mellanliggande ägarna torde även innebära problem vid 

företagsförvärv. Låt oss anta att bolaget ECO med hemvist i stat E äger samtliga aktier i 

bolaget EECO, också med hemvist i stat E. ECO väljer sedan att, av fullt affärsmässiga 

anledningar, förvärva bolaget FCO med hemvist i stat F. I detta scenario har inte EECO 

möjlighet att ta del av skatteavtalet mellan till exempel stat E och stat G eftersom FCO 

inte har hemvist i någon av dessa stater.  

																																																													
143 Action 6 - 2015 Final Report, s. 28. 
144 Mottagna kommentarerna på Follow-up Work on BEPS Action 6, s. 689. 
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Enligt min mening är det oklart hur de mellanliggande bolagen i dessa två exempel 

skulle kunna bidra till treaty shopping och därför borde man istället fokusera på bolagen 

högst upp i kedjan som är av störst betydelse när det handlar om treaty shopping och 

som i slutändan gynnas av att skatteavtalsförmåner beviljas de sökande bolagen. Att 

stryka kravet på mellanliggande bolag torde även ligga i linje med ställningstagandet 

som gjordes i den första rapporten angående treaty shopping om att modellavtalet ska 

utgöra en minimistandard.145 Vad som har sagts i detta avsnitt visar inte bara att det, för 

att förhindra treaty shopping, är fel väg att gå att fokusera på mellanliggande ägare utan 

även att det i dagens internationella affärsklimat kommer nekas avtalsförmåner i många 

fall där det inte är fråga om treaty shopping, eftersom det inte är rimligt att förvänta sig 

att multinationella koncerner omstrukturerar sina bolag för att uppfylla kravet på 

mellanliggande ägare i Stock exchange-testet. Nyss sagda innebär att Stock exchange-

testets konsekvenser är för långtgående i förhållande till dess nytta. Enligt min mening 

står två alternativ till buds för att lösa detta EU-rättsliga problem. Antingen slopas 

kravet på mellanliggande ägares hemvist helt och hållet eller så tillåts de ha hemvist 

inom EU, men som det ser ut i nuläget är Stock exchange-testet inte proportionerligt. 

Detta stöds även av målet Papillon146 där EU-domstolen uttalade att det inte är tillåtet 

att behandla moderbolag med dotterdotterbolag i samma stat på ett mindre förmånligt 

sätt bara för mellanliggande dotterbolag har hemvist i en annan medlemsstat.147 

Oavsett om staterna väljer att stryka kravet på mellanliggande ägare eller ej så torde 

Stock exchange-testet vara oproportionerligt eftersom kravet på maximalt antal ägare 

har ansetts vara det. 

 

4.6.3 Ownership and Base erosion-testet 

Om ett bolag ägs och finansieras från en annan stat än dess hemviststat kan det tala för 

att det saknar tillräckligt stark koppling till sin hemviststat och att det finns risk för att 

det används för treaty shopping. Kravet att majoriteten av ägarna ska ha hemvist i 

samma stat som bolaget försvårar treaty shopping och av den anledningen torde 

Ownership-testet vara ändamålsenligt. Vad gäller nödvändighet har staterna precis som 

																																																													
145 Action 6: 2014 Deliverable s. 18. 
146 Mål C-418/07 Papillon. 
147 Mål C-418/07 Papillon p. 63.	
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i Stock exchange-testet möjlighet att stryka kravet på de mellanliggande ägarnas 

hemvist. Enligt min mening är resonemanget som fördes kring detta i avsnitt 4.6.2 

applicerbart här och av den anledningen är Ownership-testet inte att anses som 

proportionerligt.  

Enligt min tolkning som gjordes i avsnitt 4.4.3 är det endast icke armlängdsmässiga 

betalningar till personer utan hemvist i de avtalsslutande staterna som inräknas i den 50 

procentiga gränsen. I samma avsnitt konstaterades att detta utgjorde en inskränkning av 

EU-rätten men jag har svårt att se hur treaty shopping skulle kunna bekämpas med 

mindre ingripande medel i detta test. Av den anledningen anser jag att Base erosion-

testet är proportionerligt men då detta och Ownership-testet som bekant är kumulativa 

saknar det betydelse när det senare funnits oproportionerligt. 

 

4.6.4 Active conduct of a business-testet 

Bolag som inte bedriver aktiv affärsrörelse kan ha instiftats enbart för att få tillgång till 

ett bilateralt skatteavtal. De kriterier som Active conduct of a business-testet uppställer 

kan försvåra tillgången till skatteavtalsförmåner i fall där det finns risk för treaty 

shopping och därför torde testet vara ändamålsenligt.  

Active conduct of a business-testet kräver att affärsverksamheten i hemstaten är 

väsentlig i förhållande till den som bedrivs utomlands. Att kräva att väsentligen mer 

affärer görs i hemviststaten än i andra stater torde försvåra treaty shopping, men frågan 

är om detta krav står i proportion till de konsekvenser det innebär för företag. I dagens 

affärsklimat görs allt mer affärer över landsgränser och det är inte konstigt om 

affärsrörelsen i hemviststaten inte är väsentlig i förhållande till den som bedrivs i 

utlandet. Alla bolag som har en stor utländsk marknad torde nekas förmåner enligt detta 

test eftersom deras verksamhet i hemviststaten förmodligen inte är väsentlig. Av de 

bolag som kommer nekas avtalsförmåner är det långt ifrån alla som är instiftade för 

treaty shopping och enligt min mening finns det därför stor risk för att antalet genuina 

affärsrörelser som nekas avtalsförmåner är större än antalet nekade treaty shopping-

strukturer. Med andra ord betyder detta att de negativa konsekvenserna för bolag är 

större än nyttan som väsentlighetskravet innebär i arbetet med att förhindra treaty 

shopping. Enligt min mening är det därför inte proportionerligt att kräva att 
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affärsrörelsen i hemviststaten är väsentlig och för att lösa denna problematik bör kravet 

på affärsverksamhetens omfattning i hemviststaten sänkas eller kanske, som 

diskuterades i avsnitt 4.4.4, rent av tas bort helt för att Active conduct of a business 

testet ska vara proportionerligt. 

Som nämnts i avsnitt 4.4.4 finns det stor risk för att huvudkontor nekas tillgång till 

skatteavtal då de saknar operativ verksamhet. Visst kan det finnas risk för att bolag utan 

operativ verksamhet används för treaty shopping, men majoriteten av huvudkontoren i 

EU torde vara instiftade av rent affärsmässiga anledningar, till exempel för att överse 

och stödja bolag inom vissa geografiska regioner. För att förhindra att alla dessa 

legitima huvudkontor nekas skatteavtalsförmåner skulle jag föreslå att det inom ramen 

för Active conduct of a business-testet inkorporeras ett så kallat ”headquarters test” likt 

det i skatteavtalet mellan USA och Polen. Enligt detta beviljas huvudkontor tillgång till 

skatteavtal under förutsättning att de bland annat utför en väsentlig del av gruppens 

tillsyn och administrativa arbete. Till detta räknas bland annat intern finansiering, 

prissättning och management.148 Även om ett ”headquarters test” ställer relativt höga 

krav på inkomst och hemvist skulle en inkorporering här av testet innebära en möjlighet 

för huvudkontor, som inte är instiftade för treaty shopping, att kvalificeras för 

avtalsförmåner utan att de behöver omstrukturera sin verksamhet och utföra även 

operativt arbete. Det sagda visar att det finns möjlighet att minska risken för att legitima 

huvudkontor nekas rätt till avtalsförmåner, utan att möjligheterna till treaty shopping 

ökar. Av den anledningen är Active conduct of a business-testet, som det ser ut idag, 

inte proportionerligt. 

 

4.6.5 Derivative benefits-testet 

Genom att uppställa krav på att det förmånssökande bolagets ägare är så kallade 

jämförliga förmånstagare torde det kunna förhindras att skatteavtalsförmåner ges i 

situationer där det finns risk för treaty shopping och av den anledningen är Derivative 

benefits-testet ändamålsenligt. 

Precis som i Stock exchange-testet och Ownership and Base erosion-testet ställer 

Derivative benefits-testet krav på de mellanliggande ägarna, men med skillnaden att det 

																																																													
148 Art. 22 § 5 i The US Treasury technical explanation to the pending US-Poland Double Tax Treaty.  
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i det senare testet inte är möjligt för staterna att stryka kravet och att det inte finns något 

krav på dessa ägares hemvist. En ytterligare skillnad är att ägarna i Derivative benefits-

testet måste kvalificeras som jämförliga förmånstagare. Ponera att det i exemplet med 

de franska, brittiska och amerikanska bolagen i avsnitt 4.4.5 istället även finns ett 

svenskt bolag mellan det franska och det brittiska företaget och att det, precis som i 

exemplen i avsnitt 4.6.2, av fullt affärsmässiga anledningar antingen har instiftats som 

holdingbolag eller förvärvats. För mig är det svårt att se hur det svenska bolaget skulle 

kunna användas för treaty shopping och av den anledningen, och med hänvisning till 

resonemanget om mellanliggande ägare i avsnitt 4.6.2, är det oproportionerligt att varje 

mellanliggande bolag måste kvalificeras som jämförlig förmånstagare. 

Vad gäller kravet på att antalet ägare får vara högst sju stycken anser jag att 

argumentationen i avsnitt 4.6.2 kring att ett större antal ägare inte talar för treaty 

shopping kan föras även i detta avsnitt och att kravet på antal tillåtna ägare därför måste 

göras mer generöst eller avskaffas för att det ska vara proportionerligt. 

 

4.6.6 Discretionary relief-testet 

Vid bedömningen av om ett bolag kvalificeras för avtalsförmåner enligt Discretionary 

relief-testet beaktar de behöriga myndigheterna bland annat faktorer som bolagets 

historia, struktur, ägarskap och transaktioner. Enligt min mening ger en bedömning av 

dessa faktorer en bra bild av om treaty shopping förekommer och av den anledningen 

torde testet vara ändamålsenligt. 

I avsnitt 4.4.6 och 4.5.6 har stort fokus legat på att analysera kravet på att ett av de 

huvudsakliga syftena med etableringen, förvärvet eller underhållet av bolaget inte får 

vara att erhålla förmåner enligt skatteavtalet i fråga. Som konstaterats i dessa avsnitt 

kommer detta krav med stor sannolikhet innebära att många fullt legitima bolag nekas 

avtalsförmåner. Frågan är då hur samma syfte (förhindra treaty shopping) kan uppnås 

men på ett mindre ingripande sätt. Ett kanske uppenbart alternativ kan vara att, ur 

bolagens perspektiv, sänka kravet till att erhålla avtalsförmåner inte får vara det enda 

syftet, vilket EU-domstolen förespråkade i det ovan refererade Foggia-målet.149 En 

sådan ändring skulle innebära att färre legitima bolag nekas avtalsförmåner, men 

																																																													
149 Se avsnitt 4.4.5 och 4.4.6. 



 
	

55 

samtidigt finns det då risk för att bolag som instiftats för treaty shopping beviljas 

avtalsförmåner. Frågan som då uppstår är vad som är viktigast, att legitima bolag 

erhåller avtalsförmåner eller att all form av treaty shopping förhindras? I den första 

rapporten inom ramen för Action 6 nämns att treaty shopping bland att föreligger när en 

person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat försöker erhålla förmåner som ett 

skatteavtal beviljar personer med hemvist i den staten.150 Definitionen är bred och 

träffar till exempel situationer där ett av flera syften har varit att åtnjuta en skattemässig 

fördel. Med hänvisning till vad som sagts i bland annat avsnitt 4.4.5 korresponderar inte 

detta med EU-domstolens uppfattning om hur stor betydelse skatteaspekter får ha för en 

viss bolagsstruktur eller transaktion. Att domstolen accepterar skattefördelar så länge de 

inte är resultat av ett rent konstlat upplägg betyder enligt min mening att den till viss del 

godtar treaty shopping. Enligt min mening talar det sagda för att rekvisitet bör ändras 

till ”enda syftet”, trots att det då finns risk för att avtalsförmåner beviljas i vissa treaty 

shopping-situationer. Detta torde ligga i linje med OECD:s ursprungliga intention som 

var att skapa en minimistandard och rättsprincipen ”hellre fria än fälla” gör sig här 

påmind.151 Sammanfattningsvis är det inte proportionerligt att avtalsförmåner nekas i 

situationer där skattefördelar utgjort ett av de huvudsakliga syftena bakom till exempel 

en bolagsstruktur eller transaktion. 

I Discretionary relief-testet är det den förmånssökande som har att visa att den 

uppfyller de krav som ställs för att få tillgång till skatteavtalets förmåner. Om 

bevisbördan istället hade legat på staten hade det inneburit en stor administrativ börda 

för den behöriga myndigheten i fråga då det troligen hade lett till fler ansökningar och 

kanske framför allt i fall där bolag söker på ”vinst och förlust” då de vet med sig att de 

har dåliga utsikter till framgång. Av denna anledning får det, enligt min mening, anses 

proportionerligt att den förmånssökande har bevisbördan. Detta torde även ligga i linje 

med den processrättsliga principen om att den som hävdar något också måste kunna 

bevisa det. 

I avsnitt 4.4.6 diskuterades det administrativa arbete som bevisbördan medför för 

bolag. Denna administrativa börda skulle kunna minimeras genom att tydligare visa vad 

de behöriga myndigheterna beaktar i sina bedömningar eftersom bolagen då mer 

																																																													
150 Action 6: 2014 Deliverable s. 10. 
151 Gällande minimistandard se Action 6: 2014 Deliverable s. 18. 
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effektivt kan fokusera på vad de har att bevisa. Som alternativ lyftes upp att de behöriga 

myndigheterna kan publicera exempel på situationer där testet anses uppfyllt, men det 

ansågs oklart om detta skulle underlätta för bolagen eller om det skulle avskräcka dem 

från att ansöka om rätt till skatteavtalsförmåner. I och med att det är ovisst om 

publicerande av exempel skulle ha en positiv effekt kan det, enligt min mening, inte 

anses som ett tänkbart verktyg för att minska den administrativa bördan. Jag kan inte 

heller i övrigt se hur bolagens administrativa börda skulle kunna minimeras, därför får 

den anses proportionerlig. 

I detta avsnitt har tre olika saker varit föremål för bedömning och även om bara en 

(kravet på att skatteaspekter inte får vara ett av de huvudsakliga syftena med en 

transaktion, etablering eller liknande) har funnits oproportionerlig är det tillräckligt för 

att Discretionary relief-testet i sig ska anses vara det eftersom det betyder att dess syfte 

kan uppnås med mindre ingripande medel. 

 

4.6.7 Sammanfattning 

Det har tidigare i denna uppsats konstaterats att de inskränkningar av etableringsfriheten 

och fria rörligheten för kapital som OECD:s föreslagna LoB-klausul utgör inte kan 

rättfärdigas, men i detta avsnitt 4.6 har ändå en proportionalitetsbedömning gjorts av 

dessa inskränkningar för att se vad utgången hade blivit om EU-domstolen funnit att 

inskränkningarna kunnat rättfärdigas. Stock exchange-, Active conduct of a business-, 

Derivative benefits- och Discretionary relief-testet har i denna bedömning funnits 

oproportionerliga och under föreutsättning att staterna inte stryker kravet på 

mellanliggande ägare har även Ownership and Base erosion-testet ansetts vara det. 

 

4.7 Kan ett enstaka test lösa LoB-klausulens EU-rättsliga
 problematik? 
	

I avsnitt 4.6 ansågs samtliga bedömda test i OECD:s föreslagna LoB-klausul utgöra 

oproportionerliga inskränkningar av EU-rätten, men om stater väljer att stryka kraven på 

de mellanliggande ägarna som Ownership and Base erosion-testet uppställer är det 

möjligt att testet anses proportionerligt. Om dessa krav stryks uppstår frågan om ett 
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enstaka test kan lösa hela LoB-klausulens EU-rättsliga problematik, trots att fyra andra 

test har ansetts oförenliga med EU-rätten.  

Frågan har diskuterats i doktrin och uppfattningarna författarna sinsemellan verkar 

gå isär. Debelva med flera anser att ett korrekt tillämpat Discretionary relief-test kan 

leda till att LoB-klausulen är proportionerlig.152 De säger visserligen inte explicit att ett 

enstaka test kan lösa hela LoB-klausulens EU-rättsliga problematik men eftersom de 

nämner det sagda utan att beröra de andra testen som de riktat kraftig kritik mot tidigare 

i samma artikel, så verkar det onekligen som de är av den uppfattningen. Panayi håller 

inte med Debelva med flera utan är av en annan uppfattning. Hon menar att om ett test 

är oförenligt med EU-rätten kan det ge upphov till diskriminering eftersom företag då 

måste förlita sig på resterande test och att detta kan göra det mindre attraktivt att 

utnyttja de grundläggande friheterna eftersom den sökandes utsikter att beviljas 

avtalsförmåner då begränsas.153 Jag är inte säker på att jag håller med Panayi till fullo, 

men i vårt fall är situationen annorlunda eftersom fyra test har ansetts oförenliga och 

endast ett (eventuellt) förenligt. Den sökandes utsikter att erhålla avtalsförmåner är 

kraftigt försämrade eftersom den endast har ett test att förlita sig på som eventuellt är 

förenligt med EU-rätten, istället för fem vilket hade varit fallet om hela LoB-klausulen 

varit utformad i linje med unionsrätten. Företagens möjligheter att erhålla 

avtalsförmåner torde även påverkas negativt av det faktum att det är Ownership and 

Base erosion-testet som eventuellt är förenligt i och med att det är mekaniskt till sin 

natur och inte beaktar omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt min mening bottnar 

allt i antalet test den sökande kan förlita sig på för att få tillgång till skatteavtal och av 

den anledningen är det tydligt att ett enstaka tests eventuella förenlighet med EU-rätten 

inte är tillräckligt för att lösa hela LoB-klausulens EU-rättsliga problematik. 

 

  

																																																													
152 Debelva m.fl., s. 143. 
153 Panayi, s. 198.	
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5 Potentiella konsekvenser av att LoB-klausulen 
 är oförenlig med EU-rätten 
5.1 Dubbelbeskattning 

Det förmodligen viktigaste syftet med skatteavtal är att förhindra dubbelbeskattning,154 

det vill säga att en person tvingas erlägga skatt i två olika länder för en och samma 

inkomst. Som visats i det föregående finns det stor risk för att fullt legitima bolag inte 

uppfyller de krav som den föreslagna LoB-klausulens olika test uppställer och resultatet 

av det blir att de inte får tillgång till skatteavtal och därför blir föremål för 

dubbelbeskattning. Med andra ord finns det alltså en överhängande risk för att 

skatteavtalens viktigaste syfte inte uppfylls. 

 

5.2 Fler domstolsprocesser och avtagande 
 gränsöverskridande handel 
	

Som har konstaterats tidigare i denna uppsats finns det stor risk för att bolag nekas 

tillgång till skatteavtal på grund av att OECD:s föreslagna LoB-klausul inte är förenlig 

med de grundläggande friheterna inom EU. Det är tänkbart att de bolag som är eller blir 

upplysta om sina rättigheter som unionsmedborgare då känner sig diskriminerade och 

därför väljer att inleda rättsliga processer. För bolagen innebär detta rättegångskostnader 

och för medlemsstaterna betyder det bland annat ett ökat tryck på domstolsväsendet och 

en större arbetsbörda för skattemyndigheterna som ska företräda staten i rättegångarna. 

LoB-klausulens oförenlighet med EU-rätten torde inte bara ha negativ inverkan på de 

företag som nekas avtalsförmåner, utan det torde även påverka den gränsöverskridande 

handeln negativt ur ett större perspektiv. Bolag som framför allt är inriktade på nationell 

handel kan bli avskräckta från att göra affärer över landsgränser när de ser vilka 

konsekvenser LoB-klausulen medför och av den anledningen är det tänkbart att de 

väljer att inte expandera internationellt. Att gränsöverskridande handel och investeringar 

hämmas är mindre önskvärt då handel möjliggör näringsverksamhet, skapar 

arbetstillfällen och ökar omsättningen av varor och tjänster vilket borgar för sund 

konkurrens mellan företag så de ständigt måste utveckla sina varor eller tjänster för att 

inte förlora marknadsandelar. Gränsöverskridande handeln kan på så sätt sägas bidra till 
																																																													
154 Comments Received on Revised Discussion Draft, s. 34. 
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ökat välstånd i samhället och av den anledningen är det olyckligt om den hämmas på 

grund av LoB-klausulen.  

 

5.3 Kan medlemsstater hållas ansvariga för ekonomisk skada 
 som företag lider? 
	

Om rättsliga processer inleds är en av de viktigaste frågorna om medlemsstaten som 

nekat tillgång till skatteavtalsförmåner kan hållas ansvarig för skadan som den 

förmånssökande lidit. Ponera att bolag ACO med hemvist i stat A ansökt om att få 

tillgång till förmånerna i skatteavtalet mellan staterna A och B men inte passerat något 

av LoB-klausulens test och därför nekats tillgång till skatteavtalsförmånerna. Detta får 

till följd att bolaget tvingas erlägga källskatt på vinst som det uppburit i stat B. Möjligt 

är då att ACO väljer att vidta rättsliga åtgärder för att utkräva skillnaden mellan 

källskatten som erlagts i stat B och den reducerade källskatten som bolaget skulle erlagt 

om det beviljats tillgång till skatteavtalet.  

EU-domstolen har i målet Francovich155 ställt upp tre rekvisit som måste uppfyllas 

för att en medlemsstat ska kunna hållas ansvarig för skada som en unionsmedborgare 

lidit. För det första skall regeln som är föremål för bedömning (LoB-klausulen i vårt 

fall) tilldela enskilda personer rättigheter. För det andra skall inskränkningen av dessa 

rättigheter vara tillräckligt klar. För det tredje ska det föreligga ett orsakssamband 

mellan skadan som den drabbade personen lidit och statens åsidosättande av sin 

skyldighet.156 Enligt min mening är det relativt klart att det första och tredje rekvisitet är 

uppfyllda då LoB-klausulen ger möjlighet att erhålla skatteavtalsförmåner och om dessa 

förmåner inte beviljas på grund av att den sökande inte passerar testen i LoB-klausulen, 

som ansetts strida mot EU-rätten, är det inte svårt att konstatera att det föreligger ett 

orsakssamband mellan den ekonomiska skada som den enskilda personen lidit och 

statens åsidosättande av sin skyldighet. Frågan som återstår är således om överträdelsen 

är tillräckligt klar. EU-domstolen har i målet Brasserie du pêcheur157 förtydligat vad 

som avses med tillräckligt klar överträdelse och uttalat att en sådan föreligger om en 

medlemsstat uppenbart och allvarligt missbedömer gränserna för sitt utrymme för 
																																																													
155 Förenade målen C-6/90 och C-9/10 Francovich. 
156 Förenade målen C-6/90 och C-9/10 Francovich p. 40. Rekvisiten har även bekräftats senare i mål C-
446/04 FII p. 209. 
157 Förenade målen C-46/93 och C-48/93 Brasserie du pêcheur. 
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skönsmässig bedömning och om överträdelsen fortsatt trots att det finns fast rättspraxis i 

frågan.158 I doktrin går uppfattningarna isär vad gäller om överträdelsen är tillräckligt 

klar eller inte. Calejo Guerra hänvisar till den intensiva diskussionen i doktrin och att 

det faktum att det finns olika uppfattningar är bevis på att överträdelsen inte är 

tillräckligt klar.159 Kofler å sin sida menar att Open Skies-målet och den skriftliga 

kritiken angående LoB-klausulens EU-oförenlighet talar för att det andra rekvisitet 

troligen är uppfyllt.160 I denna uppsats har det refererats till författare som anser att 

LoB-klausulen är förenlig med EU-rätten men också till de som anser att den inte är det, 

och av den anledningen är jag beredd att hålla med Calejo Guerra i det han säger om att 

överträdelsen inte är tillräckligt klar, men samtidigt går det enligt min mening inte att 

bortse från det faktum att OECD valt att ge LoB-klausulen dess utformning trots de 

hundratals sidor av kritik som mottagits under arbetet med Action 6. Likt Kofler har jag 

i avsnitt 4.1.2 argumenterat för att det finns många likheter mellan frågan som 

behandlades i Open Skies-målet och LoB-klausuler och att målet därför kan sägas 

utgöra sådan fast rättspraxis som nämnts ovan, men man får inte glömma bort att ACT 

Group Litigation är det enda målet där EU-domstolen faktiskt tagit ställning till LoB-

klausulers EU-rättsliga förenlighet och då ansågs den specifika klausulen förenlig med 

EU-rätten.  

I detta avsnitt har argumenten som presenterats för respektive mot att överträdelsen 

är tillräckligt klar ansetts väga ungefär lika tungt, vilket gör det svårt att säga om 

medlemsstater kan hållas ansvariga för ekonomisk skada som enskilda personer lider till 

följd av att ha misslyckats att uppfylla LoB-klausulens krav. Enligt min mening torde 

dock utsikterna för ersättning vara bättre i fall som detta där samtliga test i LoB-

klausulen ansetts strida mot EU-rätten. 

 

5.4 Omförhandling eller uppsägning av skatteavtal 

I avsnitt 4.2 nämndes att EU-rätten har företräde framför skatteavtal och det betyder att 

skatteavtal med LoB-klausuler som den som diskuterats i denna uppsats måste 

																																																													
158 Förenade målen C-46/93 och C-48/93 Brasserie du pêcheur p. 55 och 57. 
159 Calejo Guerra, s. 95. 
160 Kofler, s. 79.	
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omförhandlas eller som sista utväg sägas upp om klausulen anses oförenlig med de 

grundläggande friheterna inom EU.  

Möjligheten att omförhandla skatteavtal är, enligt min mening, i mångt och mycket 

avhängig vem motparten är. Det torde till exempel vara lättare för Sverige att 

omförhandla sitt skatteavtal med Danmark eftersom båda länderna är medlemmar i EU 

och därför torde vara måna om att undvika konflikter med EU-rätten, än vad det är för 

Sverige att omförhandla sitt skatteavtal med exempelvis USA. I det senare fallet är det 

tänkbart att USA i de ursprungliga förhandlingarna gjort vissa eftergivningar på grund 

av att Sverige ville att avtalet skulle ligga i linje med EU-rättens bestämmelser.161 

Sverige befinner sig alltså då i en dålig förhandlingssituation och att USA inte vill 

omförhandla skatteavtalet är inte en godtagbar anledning till att inskränkningen av EU-

rätten fortlöper.162 Det enda alternativet som då kvarstår är uppsägning av skatteavtalet. 

Enligt artikel 44.1 i Wienkonventionen om traktaträtten är huvudregeln att inte 

enbart en del (LoB-klausulen i detta fall) av ett skatteavtal kan sägas upp, utan att 

avtalet måste sägas upp i sin helhet. Det bör nämnas att det för övrigt icke är troligt att 

staterna enbart skulle säga upp LoB-klausulen eftersom det hade skapat en stor lucka för 

treaty shopping.163 För att en EU-medlemsstat ska kunna åberopa en inskränkning av 

EU-rätten som grund för uppsägning av skatteavtal krävs det att inskränkningen är 

uppenbar (artikel 46.1 Wienkonventionen). Craig menar att LoB-klausulers 

inskränkningar av EU-rätten kan vara uppenbara,164 men med hänvisning till 

osäkerheten som framförts i avsnitt 5.3 angående detta rekvisit håller jag inte med Craig 

i detta fall. Artikel 54 i Wienkonventionen stadgar att avtal kan sägas upp i enlighet 

med bestämmelserna i avtalet i fråga eller med samtliga parters samtycke. En EU-

medlemsstat som inte förmår sin avtalspart att omförhandla skatteavtalet befinner sig 

sålunda i en svår situation och riskerar att få böter av EU-domstolen på grund av att 

inskränkningen fortgått trots dom från domstolen.165 

																																																													
161 Se Kofler, s. 78 för liknande resonemang.  
162 Calejo Guerra, s. 94. 
163 Calejo Guerra, s. 95. 
164 Craig, s. 74. 
165 Art. 260 FEUF. Se även art 258 FEUF.	
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5.5 Konsekvenser för BEPS-arbetet 

Som nämnts i avsnittet ovan måste LoB-klausulen modifieras för det fall den anses 

oförenlig med EU-rätten och modifieras den inte måste den tas bort helt vilket skapar 

stora möjligheter för treaty shopping. Det sagda innebär inte enbart mycket arbete för 

enskilda stater utan även för OECD eftersom den för att hitta en effektiv och lämplig 

utformning av LoB-klausulen kanske måste göra ändringar i andra bestämmelser i 

Action 6 eller kanske rent ut av i andra actions för att på ett tillfredställande sätt kunna 

förhindra treaty shopping. Omfattningen av detta arbete ska inte underskattas. 

I mina ögon skulle det vara ett stort nederlag och streck i räkningen för BEPS-

arbetet i allmänhet, och Action 6 i synnerhet, om EU-domstolen skulle anse att OECD:s 

föreslagna LoB-klausul strider mot de grundläggande friheterna inom EU. Det finns då 

risk för att fler delar i BEPS-arbetet börjar ifrågasättas och då tappar projektet sin 

slagkraft. 
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6 Avslutande kommentarer 
	

Huvudsyftet med den här uppsatsen har varit att analysera om de test i LoB-klausulen i 

BEPS Action 6 som rör bolag är förenliga med etableringsfriheten och fria rörligheten 

för kapital inom EU. Avstamp i analysen togs i det hittills av EU-domstolen enda 

avgjorda målet på detta område (ACT Group Litigation). I målet ansågs LoB-klausulen 

som var föremål för bedömning förenlig med EU-rätten, men i en analys av domskälen i 

målet har författaren riktat kritik mot EU-domstolens argumentation och på grund av 

kritiken har målets prejudikatvärde ansetts kunna ifrågasättas. 

Enligt Stock exchange-testet måste bolag lista sina aktier på börser i sina 

hemviststater för att de ska få tillgång till skatteavtalsförmåner. Till följd av kraftig 

kritik från remissinstanserna valde OECD att ge dess medlemmar möjligheten att 

erkänna fler börser än de i hemviststaten – till exempel alla börser i EU. Enligt 

författaren löser inte detta den EU-rättsliga problematiken då det i uppsatsen har det 

presenterats belägg för att det inte är säkert staterna väljer att erkänna fler börser. Att 

testet inte tillåter listningar på andra börser inom EU har funnits utgöra en inskränkning 

av etableringsfriheten och fria rörligheten för kapital inom EU. I bedömningen av om 

inskränkningarna som LoB-klausulen utgör kan rättfärdigas har stort fokus legat på det 

av EU-domstolen utvecklade kravet på att inskränkningar endast får träffa rent 

konstlade upplägg. Vad gäller Stock exchange-testet har det ansetts finnas många 

legitima anledningar till varför bolag väljer att lista sina aktier på börser utanför 

hemviststaten. Till exempel att bolag med säte i mindre ekonomier genom 

introduktioner på börser i större ekonomier kan ges ökade möjligheter och bättre 

tillgång till kapital. Det sagda handlar om att få bolaget att växa och det är inte en del av 

ett rent konstlat upplägg.  

Ownership and Base erosion-testet stadgar att minst 50 procent av ett bolags ägare 

måste ha hemvist i samma stat som bolaget för att bolaget ska anses berättigat till 

skatteavtalsförmåner. Kravet har ansetts ha stora likheter med så kallade 

nationalitetsklausuler som uppställer krav på bolags ägares nationalitet och dessa 

klausuler har vid ett flertal tillfällen ansetts oförenliga med EU-rätten. Ownership and 

Base erosion-testet uppställer även krav på hur stor del av avdragsgilla betalningar som 

får göras till personer med hemvist i annan stat än bolaget. Sammantaget har testet 

ansetts utgöra en inskränkning av EU-rätten då det kan hindra unionsmedborgare från 
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att utnyttja sin fördragsfästa etableringsfrihet och den fria rörligheten för kapital inom 

EU. I rättfärdigandebedömningen nämndes att kategoriskt förbjuda tillgång till 

skatteavtalsförmåner på det sätt som Ownership-testet gör leder till att förmåner nekas i 

exempelvis fall där bolag med hemvist i EU vill ta sig in på en ny marknad inom 

unionen och gör det genom att starta ett dotterbolag i en annan medlemsstat. Även om 

inskränkningen som Base erosion-testet utgör anses ha bättre möjligheter att rättfärdigas 

spelar det ingen roll då Ownership-testet inte anses träffa enbart rent konstlade upplägg 

och dessa två test är kumulativa.  

Det tredje bedömda testet i denna uppsats var Active conduct of a business-testet 

och testet ger bolag tillgång till skatteavtal om de bedriver aktiv affärsrörelse. För att det 

ska vara fråga om aktiv affärsrörelse måste bolaget ha operativa funktioner och 

affärsrörelsen i dess hemviststat måste vara väsentlig i förhållande till verksamheten i 

den andra avtalsslutande staten. Det första kravet gör att bland annat bolag som agerar 

som huvudkontor inte kan bedriva aktiv affärsrörelse eftersom de oftast är inriktade på 

ledningsfunktioner och inte operativ verksamhet. Författaren har riktat kritik mot kravet 

då huvudkontor bistår sina koncerner med viktiga funktioner som till exempel intern 

finansiering och även på andra sätt hjälper företag i koncernen som sysslar med operativ 

verksamhet. Vad gäller väsentlighetskravet har visserligen OECD uttalat att man i 

bedömningen måste beakta storlekarna på länders ekonomier men kravet har likväl 

ansetts kunna ha en negativ effekt på bolag. Både väsentlighetskravet och kravet på 

operativ verksamhet har ansetts kunna avhålla bolag från att utnyttja friheten att etablera 

sig i andra stater inom EU. Enligt författaren ger strukturering av koncerner så att vissa 

bolag jobbar med utpräglade ledningsfunktioner och andra med mer operativa uppgifter 

uttryck för ett sunt affärsbeslut som kan leda till ökad effektivitet och det sagda torde 

inte vara en del av ett rent konstlat upplägg vars enda syfte är att erhålla 

skatteavtalsförmåner. Att företag väljer att bedriva större verksamhet i en annan 

medlemsstat än hemviststaten kan bero på att det i den andra staten finns större marknad 

för dess produkter och/eller tjänster och beslutet torde således inte utgöra en del av ett 

rent konstlat upplägg.  

I LoB-klausulen i Action 6 finns ett så kallat Derivative benefits-test som ger bolag, 

som inte passerat de andra testen i LoB-klausulen, med hemvist i en avtalsslutande stat 

och som ägs av personer i tredje stat rätt till skatteavtalsförmåner under förutsättning att 
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dess ägare är jämförliga förmånstagare. För att kvalificeras som sådan måste den ha 

hemvist i en tredje stat, ha tillgång till förmåner i skatteavtal mellan denna tredje stat 

och källstaten samt att källskatten enligt detta avtal är minst lika låg som den enligt 

avtalet mellan hemviststaten för det förmånssökande bolaget och källstaten. En av 

frågorna som uppstår är om skatteavtalsförmåner får nekas på den grunden att bolag 

beaktat skatteaspekter vid investeringar. I denna diskussion analyserades ett antal mål 

från EU-domstolen och det konstaterades att skatteöverväganden tillåts till stor del vid 

investeringar och konstruktioner av bolag och koncerner. Derivative benefits-testet har 

ansetts gå emot EU-domstolens praxis och testet torde kunna ha en negativ inverkan på 

utnyttjandet av etableringsfriheten inom EU. Rättfärdigandebedömningen av denna 

inskränkning har kretsat kring att testet nekar tillgång till skatteavtalsförmåner i varje 

fall där skatteaspekter beaktats, utan att det framgår hur stor del dessa spelat i det 

enskilda fallet. Det torde finnas många fall där bolag beaktar skatteaspekter utan att det 

rör sig om rent konstlade upplägg och enligt författarens mening är det uppenbart att ett 

kategoriskt test som Derivative benefits-testet inte kan försäkra att skatteavtalsförmåner 

endast nekas i fall med rent konstlade upplägg.  

Det sista testet som har analyserats i denna uppsats är Discretionary relief-testet. 

Testet är av generalklausulskaraktär och ger behörig myndighet möjlighet att bevilja 

bolag rätt till skatteavtalsförmåner i fall där ett av bolagets huvudsakliga syften inte 

varit att få tillgång till förmåner i skatteavtalet i fråga. Resonemanget som har förts i 

denna del har till stor del varit knutet till det som fördes i analysen av Derivative 

benefits-testet kring hur stor del skatteöverväganden får ligga till grund för en viss 

transaktion eller koncernkonstruktion. Enligt författaren tillåter Discretionary relief-

testet inte skatteöverväganden i samma utsträckning som EU-domstolen, vilket betyder 

att det föreligger en inskränkning av EU-rätten och att det finns stor risk för att denna 

inskränkning avhåller bolag från att utnyttja sin fördragsfästa etableringsfrihet inom EU. 

I rättfärdigandebedömningen har exempel presenterats på där ett av ett bolags 

huvudsakliga syften varit att erhålla skatteavtalsförmåner, men där det samtidigt inte 

varit fråga om ett rent konstlat upplägg. Inskränkningen av etableringsfriheten som 

Discretionary relief-testet utgör har därför inte ansetts kunna rättfärdigas.  

Som har visats i detta avsnitt och tidigare i denna uppsats kan de inskränkningar 

som OECD:s föreslagna LoB-klausul utgör av etableringsfriheten och fria rörligheten 
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för kapital inom EU inte rättfärdigas och därför ska uppsatsens huvudfrågeställning 

besvaras nekande – LoB-klausulen i BEPS Action 6 är inte förenlig med de 

grundläggande friheterna inom EU. 

Då samtliga bedömda test i LoB-klausulen ansågs utgöra otillåtna inskränkningar 

av EU-rätten behövdes en proportionalitetsbedömning av inskränkningarna inte göras, 

men författaren valde ändå att göra en sådan för att se vad resultatet skulle bli om EU-

domstolen skulle anse att någon av de nämnda inskränkningarna hade kunnat 

rättfärdigas. I proportionalitetsbedömningen ansågs samtliga test utgöra oproportionella 

inskränkningar av EU-rätten, men att Ownership and Base erosion-testet eventuellt 

skulle kunna anses proportionerligt för det fall medlemsstaterna väljer att stryka kravet 

på mellanliggande ägares hemvist. Om ett test anses förenligt med EU-rätten uppstår 

frågan om ett enstaka test kan lösa hela LoB-klausulens EU-rättsliga problematik, men 

enligt författaren har detta inte bedömts möjligt då den sökandes utsikter att erhålla 

avtalsförmåner är kraftigt försämrade eftersom den endast har ett test att förlita sig på 

som är förenligt med EU-rätten, istället för fem vilket hade varit fallet om hela LoB-

klausulen varit utformad i linje med unionsrätten. 

Bisyftet med den här uppsatsen har varit att analysera tänkbara konsekvenser för 

det fall OECD:s LoB-klausul skulle anses oförenlig med de grundläggande friheterna 

inom EU. Oförenlighet har ansetts kunna leda till risk för dubbelbeskattning, fler 

domstolsprocesser och avtagande gränsöverskridande handel, omförhandling eller 

uppsägning av skatteavtal, att OECD eventuellt måste göra ändringar i sina actions för 

att på ett effektivt sätt kunna förhindra treaty shopping och att BEPS-arbetet börjar 

ifrågasättas och därför tappar i slagkraft. Det har ansetts osäkert om enskilda stater kan 

hållas ansvariga för ekonomisk skada som bolag lider till följd av att de inte klarar 

testen i LoB-klausulen och därför nekas tillgång till skatteavtalsförmåner. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns stor risk för att LoB-klausulen i 

BEPS Action 6 strider mot både etableringsfriheten och fria rörligheten för kapital inom 

EU och att denna oförenlighet kan få mindre önskvärda konsekvenser, men för att se 

hur det blir i praktiken måste vi vänta till och se vad som händer när medlemsstater 

inkorporerar LoB-klausulen i sina skatteavtal och skattemyndigheter i EU börjar 

applicera den på konkreta situationer. 
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Comments Received on Public Discussion Draft, Follow-up work on BEPS Action 6: 
Prevent Treaty Abuse, januari 2015 

Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6: 
2014 Deliverable, september 2014 

Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, juli 2013 

Adressing Base Erosion and Profit Shifting, februari 2013 

 

Commentaries on the articles of the OECD model tax convention 

 

Bilaterala dubbelbeskattningsavtal 

Skatteavtalet mellan Belgien och USA från 27 november 2006 

The US Treasury technical explanation to the pending US-Poland Double Tax Treaty 

(Tillgängligt på: https://www.treasury.gov/resource-center/tax-

policy/treaties/Documents/Treaty-Technical-Explanation-Poland-6-19-2014.pdf) 
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