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Sammanfattning 

 
I uppsatsen görs en sammanställning av gällande skatterätt för bolag, enligt EG-
domstolens praxis, gemensam för europeiska unionens medlemsstater. 
 
Direkt beskattning är en kompetens som tillfaller nationell lagstiftning i medlems-
staterna och endast genom direktiv kan en harmonisering på området komma till stånd. 
Medlemsstaternas nationella regler för beskattning av bolag har dock på många håll 
givit upphov till diskriminerande behandling, i strid mot EG-fördragets fria rörligheter.  
 
EG-domstolen har därför påskyndat integrationsarbetet genom att tolka och tillämpa 
gemenskapsrätten till att omfatta direkt beskattning för bolag. Nationella skattebestäm-
melser som hindrar bolag från att utnyttja EG-fördragets regler om etableringsfrihet, fri 
rörlighet för kapital och fri rörlighet för tjänster, kan därför enligt domstolens praxis 
åsidosättas direkt med stöd av EG-fördraget. 
 
I domstolens arbete med att harmonisera skatterätten för bolag inom unionen, är målet 
att säkerställa en väl fungerande inre marknad; härvid stödjer sig domstolen på fördra-
gets grundläggande rättsprinciper och att gemenskapsrätten måste tas i beaktande när 
medlemsstaterna använder sig av sin kompetens på området för direkt beskattning. 
 
Domstolen har genom praxis fastslagit att det faktum att medlemsstaternas lagar om 
bolagsbeskattning inte har harmoniserats inte kan rättfärdiga skillnad i behandling. 
Domstolen har även fastslagit att territorialitetsprincipen inte under några omständig-
heter kan rättfärdiga en skillnad i behandling av aktieutdelning, om de olika typer av 
utdelningar som berörs av ojämlik behandling kan hänföras till likadana situationer. 
 
Sätet, huvudkontoret eller den huvudsakliga verksamheten tjänar enligt domstolen till 
att fastställa bolagens anknytning till en medlemsstats rättsordning, på samma sätt som 
nationaliteten är avgörande när det gäller fysiska personer. Domstolen har härvid genom 
praxis tillskapat en EG-rättslig definition av begreppet bolag, såsom konstgjorda 
skapelser som existerar endast i kraft av nationella lagstiftningar; innebärande att ett 
bolag ej med stöd av EG-rätten kan flytta sitt stadgeenliga säte inom unionen. 

 
Etableringsfriheten kan enligt domstolen däremot utövas genom nyregistrering, bolags-
köp eller genom att öppna en filial eller ett kontor. Domstolen har uttalat att denna 
valfrihet tillhör bolagen och får inte hindras av nationell lagstiftning och att bolag och 
filialer är jämställda. 
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1 Inledning 
 
Direkt beskattning är en kompetens som tillfaller nationella myndigheter och nationell 
lagstiftning, detta då EG-fördraget lämnar en betydande grad av självbestämmande åt 
medlemsstaterna. Nationella regler för beskattning av bolag har dock på många håll 
givit upphov till diskriminerande behandling, i strid mot EG-fördragets1 (EGF) fria 
rörligheter. 
 
Det finns inte någon artikel som uttryckligen behandlar harmonisering av den direkta 
beskattningen. Harmonisering sker härvid istället genom direktiv och styrs av den 
allmänna harmoniseringsartikeln 94 i EG-fördraget, vilken medför att beslut som 
harmoniserar den direkta beskattningen erfordrar enhällighet mellan medlemsstaterna. 
Enhällighetskravet tycks ha gjort att medlemsstaterna uppfattat situationen så att deras 
suveränitet på den viktiga direkta beskattningens område inte i något avseende var 
inskränkt. Så är ingalunda fallet enligt EG-domstolens praxis. 
 
I EG-fördraget finns artiklar som riktar sig mot hinder för rörlighet för varor, tjänster, 
personer och kapital. EG-domstolen har ansett att dessa artiklar är tillämpliga även när 
det gäller medlemsstaternas direkta beskattning, trots att några direktiv inte utfärdats. 
Domstolen har tydligen känt som en uppgift att påskynda integrationsarbetet genom 
sina förhandsavgöranden. 
 
Domstolen slog in på denna praxis genom målet Avoir fiscal2 1986, där domstolen fann 
att skattebestämmelser som hindrade den fria etableringsrätten kan åsidosättas direkt 
med stöd av EG-fördraget. Denna praxis har domstolen sedan vidareutvecklat i ett 
flertal mål även rörande övriga fördragsfriheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Fördraget om upprättande av den europeiska gemenskapen (EGF), tidigare kallat Romfördraget. 
2 Dom av den 28 januari 1986 i mål C 270/83 – Kommissionen mot Frankrike (’Avoir fiscal’ ), refererat i  

kap. 3.1 nedan. 
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1.1 Syfte 
 
Med denna uppsats ämnar författarna kartlägga en för unionens medlemsstater gällande 
skatterätt för bolag; detta genom ett studium av EG-domstolens praxis. 
 

1.2 Frågeställning 
 
Går det genom EG-domstolens praxis att sammanställa en gällande skatterätt för bolag, 
gemensam för europeiska unionens medlemsstater? 
Hur har domstolen i sådant fall gått tillväga när den tolkat och tillämpat 
gemenskapsrätten till att omfatta en sådan skatterätt?  
 

1.3 Avgränsning 
 
Syftet har avgränsats till att omfatta etableringsfrihet, frihet att tillhandahålla tjänster 
och fri rörlighet för kapital. 

Den fria rörligheten för enskilda personer har av utrymmesskäl utelämnats, frånsett de 
fall där denna praxis har betydelse för skatterätten för kommersiella juridiska personer. 
Indirekt beskattning och därmed området för finansiella tjänster genom bankföretag har 
av utrymmesskäl utelämnats och därmed även de direktiv som hör finansrätten till. 

På ett tidigt stadium upptäcktes beträffande den fria rörligheten för varor att det inte 
finns några rättsfall som gäller direkt beskattning, varför denna frihet utelämnats i detta 
arbete. 

1.4 Metod 
 
Traditionell juridisk metod har använts för att klarlägga gällande rätt såsom den 
etablerats i EG-domstolens praxis. Artiklar i EG-fördraget har återgivits i respektive 
sammanhang och med nu gällande numrering.  

En diger samling rättsfall rörande frågeställningen har analyserats, varav de mest 
betydelsefulla domarna har behandlats i arbetet. Dessa skall dock tillsammans, enligt 
författarna, ge en samlad bild av rättsläget. Övriga rättsfall och övrigt relevant material 
har medtagits i fotnoter. 

Doktrinen har genomsökts och återgivits på de ställen där det krävts för tolkningen av 
praxis. I viss mån har EG-rättsliga direktiv tagits med, för att klargöra rättsläget i vissa 
frågor. 

En intervju har gjorts med en av Kommissionens juridiska rådgivare, Richard Lionel, 
angående dubbelbeskattningsavtalens roll. 
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2 Etableringsfrihet 
 
 
Artikel 43 EGF första stycket föreskriver att: 
 

” inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan 
medlemsstats territorium [skall] förbjudas.”  

 
Artikeln täcker rätt till primär och sekundär etablering. Primär etablering innefattar 
nyetablering eller överflyttning av verksamhet genom köp av befintligt bolag. Sekundär 
etablering innebär etablering genom fasta driftställen – filialer eller kontor.3 
 
Etableringsfriheten innefattar rätt till nationell behandling (likabehandlingsprincipen) 
och såväl öppen som dold diskriminering på grund av hemvist är förbjuden.4  
När det gäller juridiska personer är sätet avgörande för nationaliteten5 och när det gäller 
det skatterättsliga hemvistet för juridiska personer bestäms detta i de flesta staterna 
utifrån den juridiska personens nationalitet. Detta gäller även i de stater som också 
tillämpar ett kriterium om verklig ledning6 för att fastställa det skatterättsliga hemvistet. 
En negativ särbehandling baserad på hemvist kommer därmed aldrig att drabba 
inhemska juridiska personer utan endast vissa utländska juridiska personer7, nämligen 
de som inte har sin verkliga ledning inom landet.8 
 
Artikel 46 EGF möjliggör för medlemsstaterna att begränsa etableringsfriheten i den 
mån ingrepp i friheten grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa.  
 
Artikel 48 EGF utvidgar etableringsrätten till att gälla bolag som bildats i 
överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt 
huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen, under samma 
förutsättningar som för fysiska personer som är medborgare i en medlemsstat. 

                                                
3  Ståhl och Österman – EG-skatterätt, s. 83. (Beträffande primär etablering är vi av skiljaktig mening  

 i förhållande till Ståhl och Österman, som menar att friheten även innefattar en fullständig  
 överflyttning av en verksamhet. Efter domen i mål C 81/87 – Daily Mail, (refererat i kap. 2.2  
 nedan) torde motsatsen vara uppenbar. 

4  För vidare utredning av begreppet diskriminering, se analys i kap. 7.1. 
5  Se domen i mål C 270/83 – Avoir fiscal, om öppen diskriminering, refererat nedan i kap. 3.1. 
6  Många länder anser att bolag som har sitt formella säte utomlands ändå har hemvist inom landet om 

den verkliga ledningen av bolaget utövas i landet ifråga. 
7 Även för Sverige finns exempel på regler som gör skillnad mellan svenska och utländska juridiska 

personer vid beskattningen. En direkt parallell till de franska regler som underkändes i målet C 270/83  
-Avoir fiscal (refererat i kap. 3.1 nedan), är reglerna om skattefria utdelningar i 24:12-22 
Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) (7 § 8 – Lagen om statlig inkomstskatt – SFS 1947:576). 

8 Se vidare Ståhl och Österman – EG-skatterätt, s. 88. För svensk rätts del knyts beskattningen enligt 
6:3 och 7 Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) (6 § 1 mom SIL – Lagen om statlig inkomstskatt – SFS 
1947:576) direkt till den juridiska personens nationalitet, på så sätt att svenska juridiska personer är  
obegränsat skattskyldiga medan utländska juridiska personer är begränsat skattskyldiga. 
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2.1 Bolagsrättsliga direktiv 
 
Ett sätt att hantera skattelagstiftning på europarättslig nivå är genom harmonisering och 
Kommissionen (europeiska gemenskapens kommission), har arbetat i många år med 
denna uppgift, men har endast lyckats genomföra ett fåtal direktiv avseende direkt 
beskattning. 
Angående gemenskapens arbete för att harmonisera medlemsstaternas skattelagstiftning, 
uttalar Jiménez följande i sin slutledning: 
 

”Little has changed in the approach to company taxation over more than 30 years 
of proposals, initiatives and working documents.”  9 

 
Med stöd av artikel 94 EGF har endast två direktiv trätt ikraft på bolagsrättens område, 
kallade fusionsdirektivet och dotterbolagsdirektivet, vilka presenteras här nedan. 
Dessa direktiv är mycket betydelsefulla för bolagens etableringsfrihet och funktion på 
den inre marknaden.10 
 

2.1.1 Fusion över gränserna 
 
Direktiv 90/434/EG (Fusionsdirektivet) av den 23 juli 1990, om fusion av bolag: 
 
Fusionsdirektivet behandlar vissa internationella företagsombildningar inom 
gemenskapen. 
 
Direktivet möjliggör fusioner över gränserna, samtidigt som de inblandade bolagen 
genom hänvisning till direktivet undviker skatt på nödvändiga transaktioner.11  
Företagen måste vara registrerade i en eller två medlemsstater och får inte diskriminera 
lokala företag vid utnyttjande av direktivet. 
 

2.1.2 Koncernbildning över gränserna 
 
Direktiv 90/435/EG12 (Dotterbolagsdirektivet) av den 23 juli 1990. 
 
Dotterbolagsdirektivet behandlar utdelningar från dotterbolag i en medlemsstat till ett 
moderbolag i en annan medlemsstat. 
  
Direktivet underlättar koncernbildning i olika medlemsstater, om det anses nödvändigt 
för att fungera bättre på marknaden. De inblandade bolagen är med hänvisning till 
direktivet antingen befriade från beskattning eller garanterade skatteavdrag. Direktivet 
behandlar även regler för beskattning för dessa koncerner. 

                                                
9 Jiménez – Towards Corporate Tax Harmonization in the EC, s. 146. 
10 Beträffande missbruk av dessa direktiv, se dom av den 17 juli 1997 i mål C 28/95 – Leur-Bloem. 
11 Exempelvis då företaget X erhåller aktier från företaget Y för att synliggöra aktiernas verkliga värde; 

 den vinst som uppstår för företaget X skall då inte beskattas.  
12 För en grundlig tolkning av direktivet, se Brokelind – Une interprétation de la directive 

 sociétés mères et filiales du 23 juillet 1990. (Innehållande förklaringar på engelska). 
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2.1.3 Internationell skatteflykt 
 
Stora förändringar har under år 2005 skett på området för finansiell skatterätt och 
indirekt beskattning, som förtjänar att nämnas här. Genom något som kan liknas vid ett 
skattepaket med olika beståndsdelar har det nyligen införts två direktiv för bekämpande 
av internationell skatteflykt.13 
 
Direktiv (2003/48/EG) (Sparandedirektivet) medför att medlemsstaterna förpliktigas 
från och med den 1 juli 2005 till automatiskt informationsutbyte angående 
ränteinkomster. (Belgien, Luxemburg och Österrike tar istället ut en källskatt vid 
räntebetalningar, motiverat utifrån banksekretess i dessa länder.) 
 
Direktiv (2003/49/EG) (Ränte- och royaltybetalningsdirektivet) medför bland annat att 
beskattning endast skall ske i bosättningsstaten. 
Enligt en uppförandekod för företagsbeskattning skall även skatteregler som missgynnar 
utländska företag avvecklas. Medlemsstaterna har enats om en lista på skatteregler som 
skall avvecklas. 
 

2.2 Daily Mail14 – Bolag kan inte flytta15 
 
Avgörandet i fallet Daily Mail utgör en milstolpe inom bolagsrätten för många av 
gemenskapens medlemsstater, då domstolen i fallet konstaterade att ett bolag ej kunde 
flytta sitt stadgeenliga säte. 
  
Bolaget Daily Mail önskade flytta sätet för bolagsledningen från Förenade Kungadömet 
till Nederländerna. Enligt brittisk lagstiftning krävdes tillstånd från finansdepartementet, 
som i sin tur endast godkände flytten om Daily Mail sålde av delar av sina tillgångar.16 
 
Daily Mails avsikter var att sälja sina tillgångar efter flytten, eftersom tillgångarnas 
värde hade ökat avsevärt och de nederländska skattereglerna var förmånligare. Man 
ämnade sedan köpa tillbaka sina egna aktier, utan att erlägga skatt på transaktionerna.17 
Anledningen till att bolaget önskade flytta sin verksamhet var just för att komma i 
åtnjutande av de mer förmånliga skattereglerna i Holland, särskilt vid en försäljning av 
bolagets tillgångar.  
 
Artikel 48 EGF kunde ej åberopas, då EG-domstolen fastslog att bolag är konstgjorda 
skapelser som existerar endast i kraft av de olika nationella lagstiftningar som reglerar 
bildandet av dem och deras funktion.18 
 
                                                
13 För vidare om dessa direktiv, se Andenas och Roth Services and Free Movement in EU Law. 
14 Dom av den 27 september 1998 i mål C 81/87 – Drottningen mot Daily Mail & General Trust. 
15 Se i detta sammanhang även det viktiga avgörandet i mål C 410/98 – Metallgesellschaft, där 

 domstolen i punkt 42 slår fast betydelsen av var bolaget har sitt stadgeenliga säte. 
16 Punkterna 5 och 8 i domen. 
17 Punkt 7 
18 Ytterligare fall om etableringsfrihet för bolag, som ej refererats här: dom av den 18 september 2003 i 

 mål C 168/01 – Bosal, om enbart delvis skattereduktion till bolag som ägde andelar i utländska bolag  
 och dom av den 11 mars 2004 i mål C 9/02 – Lasteyrie du Saillant, om hindrande krav för flytt till  
 annat land – krav på försäljning av aktier eller krav på fem års garanti. 
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Analys av domen 
 
Domstolen valde att betrakta frågan ur bolagsrättslig synvinkel, snarare än skatterättslig. 
Domstolen tog därför inte direkt ställning till om det är oförenligt med etableringsfri-
heten att beskatta ett bolag som flyttar sitt skatterättsliga hemvist för upparbetade men 
ännu orealiserade vinster. 
Kommissionen påpekade i fallet att det fortfarande var den nationella lagstiftningen som 
fastställde på vilka villkor ett bolag får flytta sitt säte från en medlemsstat till en annan; 
dels i den stat där bolaget bildats, dels i värdlandet. Kommissionen påpekade även att 
det förelåg stora skillnader i nationell lagstiftning på bolagsrättens område.19 
 
Domstolen gick i sin bedömning på Kommissionens linje och erinrade om att etable-
ringsfriheten är en av gemenskapens grundläggande rättsprinciper och att artikel 221 i 
EG-fördraget garanterar nationell behandling.20 Domstolen ger sedan en, inom bolags-
rätten bevingad förklaring till varför bolag inte kan flytta sitt stadgeenliga säte:  
 

”…unlike natural persons, companies are creatures of the law and, in the present 
state of Community law, creatures of national law . They exist only by virtue of 
the varying national legislation which determines their incorporation and 
functioning .”  21 

 
Man ger därmed i sin dom artiklarna 43 och 48 EGF tolkningen att de inte ger ett bolag 
som bildats i överensstämmelse med lagstiftningen i den medlemsstat där det har sitt 
stadgeenliga säte, rätt att flytta sätet för bolagsledningen till en annan medlemsstat.22  
 
Tolkningen torde vara en autonom sådan, detta då gemenskapens nationella 
lagstiftningar ger olika rätt till juridiska kommersiella personer att flytta, varför man 
gett en självständig EG-rättslig innebörd av begreppet bolag. 
 
Nya bolagsformer har sedan domen tillkommit, som kan flytta stadgeenliga sätet mellan 
unionens medlemsstater, som till exempel Europabolag.23 Anledningen till detta är 
enkel; Europabolag bildas nämligen i enlighet med gemenskapsrätten och är då bundet 
till en enskild medlemsstats lagstiftning endast så länge det är registrerat just där.24 
 

2.3 Centros25 – ”Skatteshopping” 
 
Domstolen slog i fallet Centros fast att bolag inom unionen har rätt att etablera sig i�den 
medlemsstat som för bolaget förefaller ha de minst restriktiva bolagsrättsliga reglerna, 
utan att det skulle utgöra ett missbruk av etableringsrätten.26 
                                                
19 Punkt 14 i domen. 
20 Punkterna 15 och 17. 
21 Punkt 19. 
22 Punkt 25. (Även om ett bolag skulle få  flytta sitt huvudkontor till annan medlemsstat, så vore bolaget 

 fortfarande registrerat i ursprungslandet) 
23 Se vidare Bernitz Ulf och Kjellgren Anders – Europarättens grunder – s. 313 f. 
24 Ett svenskt bolag som vill flytta sitt skatterättsliga hemvist utomlands kan till exempel göra det genom 

 att flytta bolagsledningen till ett land med vilket Sverige slutit ett dubbelbeskattningsavtal. Bolaget  
 kommer dock fortfarande att vara svenskt, men kan enligt avtalet komma att anses ha hemvist i det   
 land där den verkliga ledningen finns. Se vidare Ståhl och Österman, EG-skatterätt, s. 96 f. 

25 Dom av den 9 mars 1999 i mål C 212/97 – Centros. 
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”Att en medlemsstats medborgare som önskar bilda ett bolag väljer att bilda 
bolaget i den medlemsstat som för honom förefaller ha de minst restriktiva 
bolagsrättsliga reglerna […] kan under dessa omständigheter inte i sig anses 
utgöra ett missbruk av etableringsrätten.”27 

 
Fallet handlade om en dansk medborgare som registrerade ett bolag i Förenade 
Kungadömet för att sedan öppna en filial i Danmark, utan att driva verksamhet i 
Förenade Kungadömet. 
 
Danska myndigheten vägrade sedermera registrera företaget, med motiveringen att 
upprättandet av filialen föreföll vara ett medel för att undandra sig de nationella 
bestämmelserna om tillskjutande av ett lägsta aktiekapital.28 Myndigheten motiverade 
sig med behovet att skydda borgenärer och behovet att bekämpa bedräglig konkurs.29 
 
Domstolen bortsåg från argumenten och slog fast att artiklarna 43 och 48 EGF utgjorde 
hinder för danska myndighetens vägran att registrera filialen, men tillade dock att detta 
inte uteslöt att myndigheter i den berörda medlemsstaten kunde vidta varje åtgärd som 
var ägnad att förhindra bedrägeri eller besluta om sanktioner i anledning av bedrägeri30 
och att vid utövande av denna rättighet gemenskapsrättens syften dock måste beaktas.31 
 
Analys av domen 
 
När domstolen fastslog att bolagens etableringsfrihet innefattade en rätt att välja det 
skattetekniskt mest förmånliga landet för dess etablering, såg man således till artiklarnas 
43 och 48 EGF lydelse och syfte, som motsvarade den grundläggande principen om 
etableringsfrihet. Domstolen gjorde därmed en teleologisk tolkning av artiklarna. 
 
I fallet Centros behandlades inte någon direkt skatterättslig fråga, men det faktum att 
EG-domstolen ansett det vara en rättighet för bolag att välja etableringsland utifrån de 
mest förmånliga bolagsrättsliga reglerna, inverkar naturligtvis på bolagens skattetek-
niska planering. Av denna anledning är rättsfallet relevant i sammanhanget.32 
 

2.4 Überseering33 – Rättskapacitet  
 
I fallet Überseering slog domstolen fast att staten måste erkänna ett bolags rättskapa-
citet och partsbehörighet som en filial till ett bolag har i ursprungsstaten. Målet rörde 
bolaget Übeseering som var bildat och registrerat i Nederländerna och hade sina 
aktieägare där. Sedermera såldes bolagets aktier till Tyskland, varmed bolaget hade 
samtliga tillgångar där. 

                                                                                                                                          
26 Punkt 27 i domen. (Vi kallar detta skatteshopping – som liknelse till uttrycket forum shopping) 
27 Punkt 17. 
28 Punkt 12 (Om bolaget går i konkurs finns ingen säkerhet i aktiekapitalet för borgenärer.) 
29 Enligt brittisk lagstiftning räcker det med ett pund för att registrera ett bolag. 
30 Punkt 39. 
31 Punkterna 24 och 25. 
32 I jämförelse med doktrinen har fallet dock utelämnats i skatterättsligt sammanhang. Se t ex. Ståhl och  

 Österman – EG-skatterätt, s. 60, där författarna haft ambitionen att ge en ”…heltäckande 
 redovisning av EGD:s praxis i skattemål.”  men där fallet Centros har utelämnats. 

33 Dom av den 5 november 2002 i mål C 208/00 – Überseering. 
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Bolaget betraktades dock enligt nederländsk lagstiftning som ett nederländskt bolag, 
varför det krävdes att bolaget nybildades i Tyskland, då samtliga aktieägare fanns där 
och bolaget därmed ansågs ha flyttat.34 
 
Innan försäljningen hade Überseering köpt en fastighet i Düsseldorf på vilken man lät 
renovera två byggnader på entreprenad. Arbetet var behäftat med fel, varför man äm-
nade stämma byggfirman. Den tyska domstolen vägrade tillerkänna Überseering dess 
rättskapacitet, då bolaget enligt tysk rätt var nederländskt. 35 
 
EG-domstolen slog fast att när ett bolag använder sin rätt till etablering i annan med-
lemsstat, så kräver artiklarna 43 och 48 att den staten erkänner företagets rättskapacitet, 
såsom bolaget åtnjuter denna rättighet i det land där det registrerades.36 
 
Analys av fallet 
 
Tysklands regering menade att erkännandet skulle medföra en fördel för bolaget, då det 
kunde välja den rättsordning som passade bäst för bolagsbildandet och borgenärs-
skyddet då riskerade att försvagas.37 Domstolen höll med om riskerna men tillade: 
 

 “Such objectives cannot, however, justify denying the legal capacity and, 
consequently, the capacity to be a party to legal proceedings of a company 
properly incorporated in another Member State in which it has its registered 
office.”  38 

 
Svaranden NCC39 hävdade att ett avtal om dubbelbeskattning staterna emellan gällde, i 
enlighet med artikel 293 EGF40 och att något ej var avtalat om bolagens rättskapacitet. 
Generaladvokaten Colomer menade i sitt förslag till avgörande41 att artikel 293 EGF 
inte innebar att en lagstiftningskompetens fanns kvar hos medlemsstaterna, även om 
staterna uppmuntrades att inleda förhandlingar för att lösa problem.42 
 

2.5 Inspire Art Ltd43 – Brevlådeföretag  
 
Domstolen deklarerade i fallet Insprie Art att åtgärder för undvikande av brevlåde-
företag utgjorde en inskränkning av etableringsfriheten, men samtidigt medför de 
borgenärsskydd vid konkurs.44 

                                                
34 Punkterna 5 och 7. 
35 Punkterna 3 och 6. 
36 Punkt 95. 
37 Punkterna 15, 84 och 88-90. 
38 Punkt 93. (Fallet medför även att nederländsk lagstiftning inte kunde kräva av bolaget att det 

 nybildades i Tyskland) 
39 Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC) 
40 ”Medlemsstaterna skall i den utsträckning det är nödvändigt, inleda förhandlingar med varandra i syfte 

 att till förmån för sina medborgare säkerställa: ... - ömsesidigt erkännande av bolag…” 
41 Generaladvokaten D. Ruiz-Jarabo Colomer i sitt förslag till avgörande, punkt 42. 
42 Enligt Colmer så gäller detta endast i den mån som inte fördragsbestämmelserna gör det möjligt att 

 förverkliga fördragets syften. Det är därmed inte nödvändigt att medlemsstaterna sluter bilaterala avtal 
 om erkännande av bolag, då detta är något EG-rätten garanterar genom primärrätten, punkt 60. 

43 Dom av den 30 september 2003 i mål C 167/01 – Inspire Art Ltd mot Nederländerna. 
44 Vid konkurs söker borgenärer efter någon att stämma och detta i registreringslandet. 



 

 

  

 

12 

I fallet registrerade en nederländsk medborgare ett bolag i Förenade Kungadömet som 
ett privat bolag med begränsat ansvar, för att sedan bedriva hela verksamheten i 
Tyskland. Bolaget registrerades i handelsregistret i Amsterdam, utan uppgift om att det 
rörde sig om ett utländskt bolag, vilket skulle framgå enligt nederländsk lag. Föreläg-
gande utfärdades därför om komplettering av registreringsuppgifterna. 
 
Enligt nederländsk rätt ansågs bolag som registrerats i annan medlemsstat, utan att 
bedriva verksamhet där, vara ett brevlådeföretag – Letter box company.45 Bolaget gjorde 
härvid gällande att lagen var oförenlig med gemenskapsrätten.46 
 
Domstolen konstaterade att hinder förelåg för etableringsfriheten och fastställde efter en 
omfattande undersökning att artikel 2 i direktiv 89/666/EEG47 utgjorde hinder för en 
nationell lag såsom den i målet aktuella WFBV.48  
 
Analys av fallet 
 
Domstolen förklarade innebörden av artiklarna 43, 46 och 48 och upprepade sedan de 
principer som den etablerat i fallen Daily Mail, Centros och Überseering, varvid det 
konstaterades att hinder förelåg för etableringsfriheten. Domstolen gick därmed vidare i 
sin undersökning av huruvida bestämmelserna i den nederländska lagen var motiverade.  
 
WFBV medförde enligt domstolens bedömning att bolagsrättsliga regler om minimi-
kapital och styrelseledamöternas ansvar gjordes tvingande för utländska bolag, varför 
dessa bestämmelser ansågs utgöra hinder för bolagens etableringsfrihet. 
Domstolen kunde på denna punkt inte konstatera någon omständighet eller tvingande 
hänsyn till allmänintresset som kunde motivera detta hinder.  
 
Nederländernas regering hävdade att WFBV syftade till att bekämpa bedrägeri, att 
skydda borgenärer och att garantera en effektiv skattekontroll och lojala handels-
transaktioner.49 
 
Domstolen stipulerade fyra krav50 för att inskränkningar i etableringsfriheten skulle få 
förekomma. Ingreppet skulle: 
 

- tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, 
- vara motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset, 
- vara ägnade att säkerställa att det mål som eftersträvas med dem uppnås, och 
- inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

 
 
 

                                                
45 Domen i fallet Inspire Art medförde att det måste framgå av bolagets firma var det har sitt säte.  
46 Punkterna 34-37 i domen. (Ändring i registret skulle medföra andra skyldigheter för bolaget.) 
47 Direktiv av den 21 december 1989 (elfte direktivet) om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i  

 en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat (EGT L 395, s. 
 36, svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 99) avser filialer till kapitalassociationer.  

48 Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Lag om bolag som är utländska bolag), punkt 72. 
49 Punkterna 100-104 och 107-109. 
50 Punkterna 133 och 142 i domen. (Se dom i mål C 212/97– Centros, punkt 34, refererat i kap. 2.3). 
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2.6 Sammanfattning 
 
EG-domstolen har genom sin praxis på området för primär etablering skapat en EG-
rättslig definition av begreppet bolag, såsom konstgjorda skapelser som existerar endast 
i kraft av nationella lagstiftningar. Detta kommer sig av att domstolen i fallet Daily Mail 
inte kunde göra annat än att konstatera de stora skillnader som förelåg och som ännu 
föreligger emellan medlemsstaternas bolagsrättsliga lagstiftningar. En harmonisering på 
detta område låter sig helt enkelt inte göras utan att man då rubbar hela rättssystemen. 
 
Sedan det konstaterats att bolag inte med hjälp av gemenskapsrätten kan flytta stadge-
enligt säte, inriktades domstolens arbete på att underlätta för bolagen att etablera sig, 
genom att tillerkänna bolagen en stor frihet vid val av etableringsland. I fallet Centros 
slog domstolen fast att bolag har rätt att etablera sig i den medlemsstat som för bolaget 
förefaller ha förmånliga bolagsrättsliga regler, för att sedan genom en filial bedriva sin 
verksamhet i en annan medlemsstat. 
Till detta har EG-domstolen i fallet Überseering fastslagit att när ett bolag använder sin 
rätt till etablering i annan medlemsstat, kräver artiklarna 43 och 48 att den staten erkän-
ner företagets rättskapacitet, såsom bolaget åtnjuter denna rättighet i registreringslandet. 
 
I fallet Inspire Art upprepade EG-domstolen de principer som den etablerat i fallen 
Daily Mail, Centros och Überseering varefter det konstaterades att en nederländsk 
medborgare har rätt att registrera bolag med begränsat ansvar i Förenade Kungadömet, 
för att sedan bedriva hela verksamheten i Tyskland. 
  
Domstolen erinrade om att nationella åtgärder som gör utövandet av de grundläggande 
friheterna mindre attraktivt, skall uppfylla fyra förutsättningar för att vara motiverade:  
 
De skall tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, de skall motiveras av tvingande 
hänsyn till allmänintresset, de skall vara ägnade att säkerställa att det mål som efter-
strävas med�dem uppnås, och de skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå detta mål. 
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3 Sekundär etablering 
 
 
Artikel 43 EGF 1:a stycket, 2:a meningen, föreskriver om diskrimineringsförbudet att: 
 

”Detta förbud skall även omfatta inskränkningar för medborgare i en medlemsstat 
som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller 
dotterbolag.”  51 

 
Etableringsfriheten som ovan nämnts täcker både rätt till primär och sekundär etable-
ring. Med primär etablering avses en nyetablering eller överflyttning52 av en fristående 
näringsverksamhet till ett annat medlemsland. Med sekundär etablering avses att en 
filial eller ett kontor upprättas i en annan medlemsstat. 53 
 
För att ha rätt att företa en sekundär etablering krävs enligt artikel 43 dels medborgar-
skap inom unionen, dels att man redan är etablerad i någon medlemsstat. 
Med EU-medborgare likställs enligt artikel 48 EGF juridiska personer som bildats i 
överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt 
huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen. 
 
Efter att det väl hade konstaterats i fallet Daily Mail54 att bolag inte med stöd av EG-
rätten kan flytta över gränserna, inriktades EG-domstolens arbete på att underlätta för 
europeiska bolag att etablera sig och verka fritt över gränserna, med stöd av de fyra 
friheterna och de allmänna rättsprinciperna. 
 
Speciellt viktiga avgöranden beträffande bolagens rätt att etablera sig genom filialer och 
kontor medför rättsfallen Avoir fiscal och AMID (Se kapitlen 3.1 och 3.5 nedan). 
Genom dessa fall likställs numera inom EG-rätten en filial med såväl dotterbolag som 
moderbolag. Principen om likställande är som sådan viktig, då detta minskar behovet av 
att flytta bolagets säte till annat land, för att där kunna bedriva verksamhet fullt ut. 
 
 
 
 

                                                
51 Detta förbud har i praxis tolkats till att även gälla omvänt, mot den egna staten. Se till exempel domen i  

 mål C 81/87 – Daily Mail, punkt 16, refererat i kap. 2.2 ovan. 
52 En fullständig överflyttning är dock i de flesta fall mycket komplicerad och ändock förblir 

 verksamheten registrerad i sitt ursprungsland. 
53 Om etablering av fast driftställe, se även dom av den 21 november 2002, i mål C 436/00 – X och Y. 
54 Domen i målet C 81/87 – Drottningen mot Daily Mail & General Trust, refererat i kap. 2.2 ovan. 
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3.1 Avoir fiscal55 – Bolag och filialer  
 
Avoir fiscal var en skatteförmån för franska bolag och skattelättnaden enligt denna 
motsvarade 50% vilket var lika mycket som bolagsskatten i sig. Förmån gavs endast till 
försäkringsbolag med säte i Frankrike och utländska försäkringsbolag med i Frankrike 
etablerat dotterbolag; däremot inte till fasta driftställen.56 
 
Franska regeringen pekade på fallet Bachman57 och hävdade att skattefrågor inte utgör 
diskriminering, samt att filialer och kontor inte var i en jämförbar situation58 med 
bolag.59 Detta utgjorde enligt EG-domstolen diskriminering, då fasta driftställen ansågs 
vara i samma situation och då dessa ändå behandlades olika.60 
 
Domstolen förklarade att etableringsfriheten kunde utövas av bolag genom nyregistre-
ring i annat land eller genom att köpa ett bolag, men även genom att öppna en filial eller 
ett kontor i det land inom unionen där de önskar etablera sig. Domstolen uttalade att 
valfriheten tillhörde bolaget och att denna inte får hindras av nationell lagstiftning:  
 

”THAT FREEDOM OF CHOICE MUST NOT BE LIMITED BY 
DISCRIMINATORY TAX PROVISIONS .”  61 

 
Analys av fallet 
 
Domstolen låter i fallet Avoir fiscal valfriheten att etablera sig i annan medlemsstat 
genom fast driftställe gälla bolag generellt, även då fallet endast rörde försäkrings-
bolag. Domstolen slår i sin utredning fast att det faktum att medlemsstaternas lagar om 
bolagsbeskattning inte har harmoniserats inte kunde rättfärdiga ifrågavarande skillnad i 
behandling.62  
 
Tvärtemot vad den franska regeringen hävdat kunde enligt domstolen en skillnad i 
behandling inte rättfärdigas av eventuella fördelar som filialer och kontor har jämfört 
med bolag. På samma sätt kunde inte i detta sammanhang risken för skatteflykt 
åberopas, då artikel 43 i EG-fördraget inte tillåter undantag av sådana skäl.63 
 
Genom att behandla båda etableringsformerna på samma sätt vid beskattning av vinster, 
har lagstiftaren nämligen erkänt att det inte finns någon objektiv skillnad mellan de båda 
etableringsformernas ställning som kan motivera olika behandling.64 

                                                
55 Dom av den 28 januari 1986 i mål C 270/83 – Kommissionen mot Frankrike (’Avoir fiscal’ ). Se även 

 dom av den 29 april 1999 i mål C 311/97 – Royal Bank of Scotland, där bolagsskatt i Grekland togs ut 
 med 35% av grekiska aktiebolag och med 40% av utländska bolag med fasta driftställen. 

56 Punkterna 2 och 6 i domen. (Fasta driftställen utgörs av utländska filialer eller kontor, enligt svensk 
 översättning av begreppet secondary establishments.) 

57 Domen i målet C 204/90 – Bachmann mot Belgien, refererat i kap. 5.1 nedan. 
58 Vid fråga om diskriminering måste parterna enligt domstolens praxis vara i en jämförbar situation. 
59 Den franska regeringen framförde även invändningar mot att kommissionen utvidgade föremålet för 

 talan till att gälla alla bolag, oavsett deras verksamhetsområde. (Punkt 8) 
60 Punkt 24. 
61 Punkt 22. 
62 Punkterna 7-9. (Se även dom av den 29 april 1999 i mål C 311/97 – Royal bank of Scotland.) 
63 Punkterna 21-25 i domen. 
64 Fransk skattelagstiftning behandlade inhemska och utländska filialer och kontor lika vid 

 vinstbeskattning; samma lagstiftning behandlade dem dock olika vid beviljande av en skatteförmån. 
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3.2 Commerzbank65 – Likabehandlingsprincipen  
 
Det tyska bolaget Commerzbank hade en filial i Förenade Kungadömet, varifrån man 
lånade pengar till bolag i USA. Skatt på ränteintäkter erlades i Förenade Kungadömet 
och man sökte sedan återbetalning av denna skatt, i enlighet med gällande avtal om 
dubbelbeskattning mellan Förenade Kungadömet och USA.66 
 
Beskattningsbar inkomst var dock endast sådan som betalades till brittiska företag och 
därför var sådan inkomst också endast avdragsgill för dessa. Commerzbank erhöll en 
skattereduktion, men vägrades hel återbetalning i form av ett återbetalningstillägg.  
 
Det tyska bolaget ansågs enligt brittisk lagstiftning vara tyskt och därmed föremål för 
beskattning enligt tyska regler. Såsom utländskt bolag var nämligen Commerzbank 
befriat från viss bolagsbeskattning i Förenade Kungadömet och man ansåg därför inte 
att ett återbetalningstillägg kunde ges, då detta baserades på den skatt som erlagts i 
Förenade Kungadömet.67 
 
Domstolen avkunnade att artiklarna 43 och 48 EGF utgjorde hinder för lagstiftningen. 
Den omständigheten att de sistnämnda bolagen inte skulle ha varit befriade från skatten 
om de hade haft hemvist i den staten saknade enligt domstolen betydelse. 
 
Analys av fallet 
 
EG-domstolens tolkning i fallet Commerzbank har en något prekär vinkling. 
Det har redan i fallet Avoir fiscal68 av domstolen fastslagits att etableringsfriheten enligt 
artikel 43 tillerkänns medborgare från en annan medlemsstat och innefattar en rätt att 
starta och utöva verksamhet som egenföretagare på samma villkor som 
etableringslandets lagstiftning föreskriver för dess egna medborgare. 
 
Till följd av artikel 48 EGF inbegriper detta en rätt för bolag som bildats i någon 
medlemsstat att utöva verksamhet i annan medlemsstat genom en filial eller ett kontor. 
 
Förenade Kungadömet ansåg i sin motivering att Commerzbank var privilegierade och 
långt ifrån diskriminerade på grund av det brittiska skattesystemet. Detta argument 
godtogs inte av domstolen, som påminde om att reglerna om likabehandling även 
förbjuder varje form av dold diskriminering som genom tillämpning av andra 
särskiljande kriterier faktiskt leder till samma resultat.69 
 
När ett bolag utan hemvist i landet fråntas rätten till ett skattetillägg, som bolag med 
hemvist i landet har rätt till, är bolaget enligt domstolen diskriminerat. Den omständig-
heten att skattebefrielsen som gav upphov till återbetalningen förbehölls bolag utan 
hemvist i landet kunde därför inte berättiga en undantagsregel av allmän karaktär.70 
 

                                                
65 Dom av den 13 juli 1993 i mål C 330/91 – Drottningen mot … Commerzbank AG. 
66 Punkt 5. (Ränteintäkter var skattebefriade i Förenade Kungadömet.) 
67 Punkt 16. (Se även dom i mål C 397/98 (2001) – Metalgesellschaft, där brittiska regler om förtida uttag  

 av bolagsskatt ansågs diskriminerande.) 
68 Domen i målet 270/83 – Kommissionen mot Frankrike (”Avoir fiscal” ), punkt 18, refererat i kap. 3.1. 
69 Punkt 16 i domen. (De var befriade från en skatt som normalt betalades av bolag med säte inom landet.) 
70 Punkterna 18-20. 
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3.3 Halliburton71 – Försäljning av driftställe 
 
Bolaget Halliburton var bildat och registrerat i USA och innehade samtliga aktier i ett 
tyskt och ett nederländskt dotterbolag. Det tyska dotterbolaget sålde sitt fasta driftställe 
med fastighet (som var situerat i Nederländerna) till det nederländska bolaget. Detta 
innebar att en skattekostnad på rättshandlingarna uppstod i Nederländerna.72 
 
Enligt nederländsk lagstiftning kunde en befrielse från skatt erhållas när en sådan 
transaktion utgjordes i samband med en intern omstrukturering av aktiebolag och 
privata bolag med begränsat ansvar. 
Den aktuella lagen ställde dock som krav att både moderbolaget och det tyska 
dotterbolaget (filialen) skulle vara bildade i samma bolagsform som det nederländska – 
aktiebolag eller privat bolag med begränsat ansvar.73 
 
Domstolen slog i sin dom fast att artiklarna 43 och 48 EGF hindrar en medlemsstat från 
att sätta upp hinder för skattebefrielse (för fast egendom) som normalt betalas ut och när 
överlåtaren är ett företag som konstituerats i en annan medlemsstat. 
 
Analys av fallet 
 
I fallet Halliburton påminde EG-domstolen om att likabehandlingsprincipen förbjuder 
dold diskriminering som genom särskiljande kriterier leder till samma resultat.74 
 
Domstolen påpekade vidare att betalning av skatt vid försäljning av ett fast driftställe 
utgör en belastning som försämrar villkoren för försäljning av egendomen och som 
således återverkar på överlåtarens situation. Säljaren befann sig här i en klart mindre 
fördelaktig situation än om han hade valt bolagsformen aktiebolag eller privat bolag 
med begränsat ansvar i stället för fast etablering för sin verksamhet i Nederländerna.75 
Med detta menar domstolen, enligt vår mening, helt enkelt att ett bättre pris hade kunnat 
erhållas för egendomen utan nederländernas diskriminerande beskattning. 
 
Nederländernas regering gjorde gällande att det var nödvändigt att inskränka 
skattebefrielsen eftersom den behöriga skattemyndigheten inte hade möjlighet att 
kontrollera att de andra medlemsstaternas bolagsformer motsvarade de egna.76 
 
Domstolen upplyste om att uppgifter om de andra medlemsstaternas bolagsformer 
kunde inhämtas genom systemet som ges direktiv 77/799/EEG.77 Således kunde 
domstolen inte finna några giltiga skäl som kunde motivera den nederländska 
lagstiftningen och tolkade artiklarna 43 och 48 till att utgöra hinder för lagstiftningen. 
 

                                                
71 Dom av den 12 april 1994 i mål C 1/93 – Halliburton mot Staatssecretaris van Financiën, även refererat 

 i kap. 4.2 nedan.  
72 Punkterna 3-4 
73 Punkterna 5-6. 
74 Punkt 15, med hänvisning till mål C-330/91 – Commerzbank, punkt 14, refererat i kap. 3.2 ovan. 
75 Punkt 19. 
76 Punkt 21. 
77 Direktiv av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter 

 på direktbeskattningens område. (EGT L 336, s. 15, fransk version; svensk specialutgåva del 09, 
 volym 01), ändrat genom rådets direktiv 79/1070/EEG av den 6 december 1979. 
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3.4 ICI78 – Giltiga anledningar för intrång  
 
Domen i fallet ICI visar på att domstolen utgick ifrån att bolaget hade hemvist i 
Förenade Kungadömet, oavsett om det ingick i ett konsortium som mestadels var 
etablerat utanför gemenskapen. 
 
Skattemyndigheten i Förenade Kungadömet vägrade ICI skattelättnad för handels-
förluster som hade uppkommit i dotterbolaget CAH – Coopers Animal Health. 
Skattelättnaden var endast tillgänglig om företagsgruppen mestadels var registrerad i 
Förenade Kungadömet. I detta fall fanns gruppen mestadels utanför gemenskapen.79  
 
Domstolen avfärdade den brittiska regeringens samtliga motiveringar till sitt beslut – 
risk för skatteflykt, förlust av skattemedel för statskassan och behov av att bevara 
kongruensen i skattesystemet80 – och slog fast att den brittiska lagstiftningen stred mot 
artikel 43 EGF. 
ICI kunde därmed inkorporera bolaget i vilket land som helst och skatt skulle erläggas i 
det landet, varvid olika skatteförmåner även måste tillkomma bolaget. 
 
Analys av fallet 
 
Vad gällde brittiska regeringens motivering, risken för skatteflykt, framhöll domstolen 
att företeelsen att etablera ett dotterbolag utanför Förenade Kungadömet inte i sig 
innebar skatteflykt, eftersom bolaget i fråga i varje fall omfattas av etableringsstatens 
skattelagstiftning.81 
 
Domstolen kunde inte konstatera något direkt samband med fallet Bachmann82, 
beträffande behovet av kongruens i skattesystemet och tillade att minskning av 
skatteintäkter inte kunde ses som tvingande hänsyn av allmänintresse, att åberopas för 
att berättiga olika behandling i strid mot artikel 43 EGF.83 
 
Reglerna var fördragsstridiga eftersom de kunde avhålla brittiska bolag från att etablera 
sig i andra medlemsstater.84 Domstolen slog därför i sin dom fast att ett bolag som 
etablerar sig i en annan medlemsstat inte av den anledningen får sanktioneras på 
hemmaplan genom en hårdare beskattning. 
Domstolen pekar i fallet på tre giltiga anledningar för att förbise principen om 
etableringsfrihet: allmänintresset, folkhälsan och nationell säkerhet.85 
 
Domen i fallet ICI utgör en viktig framgång i arbetet med att undanröja skattehinder för 
kommersiella juridiska personer när de nyttjar etableringsfriheten.86 
                                                
78 Dom av den 16 juli 1998 i mål C 264/96 – Imperial Chemical Industries (’ ICI’ ) mot K. Hall Colmer. 

 (Fallet är en föregångare till det pågående fallet Marks and Spencer) 
79 Punkterna 2 och 4 i domen. (Genom ett holdingbolag, mestadels i USA) 
80 Punkterna 25-29. 
81 Punkterna 24 och 26. 
82 Domen i målet C 204/90 – Bachmann mot Belgien, refererat i kap. 5.1 nedan. 
83 Punkterna 28 och 29. 
84 Se även dom av den 18 november 1999 i mål C 200/98, X AB och Y AB, beträffande vägran att medge 

 avdrag för koncernbidrag mellan två svenska bolag, där samma bedömning gjordes som i fallet ICI. 
85 Punkt 28. (Se även mål C 250/95 – Futura, där avdragsrätten villkorades med att verksamheten måste 

 ha anknytning till källstaten; domstolen dömde i fallen olika.) 
86 Jämför med förenade domarna i målen C 283/94, C 291/94 och C 292/94 – Denkavit International. 
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3.5 AMID87 – Moderbolag och filial  
 
I fallet AMID kunde en särbehandling av moderbolag och filialer inte motiveras, varför 
den ansågs strida mot bestämmelserna om etableringsfrihet i artikel 43 EGF.88 
 
Det belgiska aktiebolaget AMID hade en filial i Luxemburg. Enligt avtal om dubbel-
beskattning länderna emellan var de intäkter som AMID hade från sitt fasta driftställe i 
Luxemburg undantagna från skatteplikt i Belgien. 
AMID redovisade år 1981 en förlust i Belgien, medan dess filial under samma år redo-
visade en vinst och enligt den luxemburgska bolagsskatterätten var det inte möjligt att 
avräkna den belgiska förlusten från vinsten, varför AMID 1982 i Belgien yrkade på att 
förlusten från Luxemburg skulle dras av från den belgiska vinsten 1982. 
 
Den belgiska skatteförvaltningen medgav inte detta avdrag, med motiveringen att den 
belgiska förlusten för år 1981 i enlighet med belgisk lag borde ha avräknats från den 
vinst som för samma år redovisats i Luxemburg.89 
 
Härvid konstaterade domstolen att de belgiska bestämmelserna begränsade möjligheten 
för nationella bolag att öppna filialer i andra medlemsstater, då dessa avdrag hade 
kunnat genomföras om bolaget stannat kvar i Belgien. 
 
Analys av fallet 
 
Fallet AMID är det enda av de i uppsatsen framställda fallen där man inte åberopat 
behovet av kongruens i skattesystemet. Istället hävdade den belgiska regeringen att de 
två kategorierna av företag i ett skattemässigt perspektiv alltid befinner sig i olika 
situationer och att ett system som leder till olika resultat inte nödvändigtvis medför en 
diskriminering.90 EG-domstolen jämställde dock moderbolag med filialer: 
 

“A Belgian company which, having no establishments outside Belgium, incurs a 
loss during a given tax year finds itself, for tax purposes, in a comparable 
situation with that of a Belgian company which, having an establishment in 
Luxembourg, incurs a loss in Belgium and makes a profit in Luxembourg during 
that same tax year.”  91 

 
Domstolen konstaterade att de skillnader som den belgiska regeringen åberopat inte 
kunde utgöra någon förklaring till varför moderbolag och filialer inte kunde behandlas 
på samma sätt, beträffande rätten till förlustavdrag.92 Eftersom denna särbehandling inte 
var motiverad, slog domstolen fast att den stred mot etableringsfriheten. 93 

                                                
87 Dom av den 14 december 2000 i mål C-141/99 – Algemene Maatschappij voor Investering en 

 Dienstverlening NV (’AMID’ ) mot Kungadömet Belgien. 
88 Punkterna 28 och 31 i domen. 
89 Punkterna 9-12. 
90 Punkterna 22-25. 
91 Punkt 29. 
92 Punkt 31. (Liknande resonemang i målet C-381/93 – Kommissionen mot Frankrike, punkt 21). 
93 Fallet AMID har tagits med i detta arbete då det enligt vår uppfattning får anses ha stor betydelse på 

 området europeisk skatterätt för bolag. Fallet har dock utelämnats av doktrinen i detta sammanhang.   
 Se t ex. Ståhl och Österman – EG-skatterätt, s. 60, där författarna haft ambitionen att ge en 
 ”…heltäckande redovisning av EGD:s praxis i skattemål.”  men där fallet AMID har utelämnats. 
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3.6 Baars94 – Aktieinnehav  
 
I fallet Baars slog domstolen fast att artikel 43 hindrar en medlemsstat från att neka ett 
bolag skattereduktion till sina aktieägare, då dessa äger aktier i bolag som är etablerade i 
annan medlemsstat, emedan sådan reduktion erhålls av aktieägare till inhemska bolag.95 
 
Nederländske medborgaren Baars ägde samtliga aktier i ett irländskt bolag och erlade 
förmögenhetsskatt för innehavet i Nederländerna där han vägrades ett skatteavdrag, då 
lagen gjorde åtskillnad mellan inhemska och utländska skattebetalare. 
Undantag fanns dock för aktieägare med betydande aktieinnehav, vilket var fallet för 
Baars. Detta till trots vägrades han reduktionen, då innehavet var i ett utländskt bolag. 
 
Den nederländska regeringen hänvisade till fallet Bachmann96 och motiverade sitt beslut 
med viljan att bevara kongruensen i det nederländska skattesystemet. 97 
Denna motivering avfärdades dock av EG-domstolen, då man ansåg att fallet skilde sig 
från Bachmann på det viset att det var fråga om en annan sorts skatt.98 
 
Analys av fallet 
 
EG-domstolen hade i fallet kommit fram till att artikel 12 EGF ej var tillämplig, då 
principen om icke-diskriminering redan genomförts inom etableringsfrihetens område 
genom artikel 43 i fördraget.99 Domstolen konstaterade att fallet istället handlade om 
etableringsfrihet, efter bedömningen att Baars aktieinnehav som ett större sådant. 
 

”So, a national of a Member State who has a holding in the capital of a company 
established in another Member State which gives him definite influence over the 
company's decisions and allows him to determine its activities is exercising his 
right of establishment.”  100 

 
Domstolen godtog inte motiveringen om behovet av kongruens i skattesystemet, men 
förklarade att den visserligen ansett att detta behov kunde rättfärdiga en lagstiftning som 
inskränker grundläggande rättigheter. Domstolen menade att det i fallet inte fanns något 
direkt samband mellan möjligheten att dra av avgifter enligt försäkringsavtal.101 
 
Artikel 43 EGF utgjorde hinder för sådan lagstiftning som den nederländska, i fall då en 
aktieägare innehar en så stor andel av kapitalet i ett bolag att han därigenom kan anses 
ha ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.102  

                                                
94  Dom av den 13 april 2000 i mål C 251/98 – Baars, -Om etablering av fast driftställe, även refererat i 

  kap. 6.1 nedan. Se även dom av den 12 december 2002 i mål C 324/00 – Lankhorst-Horhorst. 
95  Domen gäller för aktieägare med ett betydande innehav. I detta hänseende, se vidare utredning av 

  fallet i kap. 6.1 nedan. 
96  Domen mål C 204/90 – Bachmann mot Belgien. Refererat i kap. 5.1 nedan. (Se i detta hänseende även 

  domen i mål C-300/90 – Kommissionen mot Belgien.) 
97  Punkt 33 i domen. 
98  Skatt på liv- och pensionsförsäkringar. 
99  Se domen i mål C 204/90 – Halliburton, punkt 12, refererat i kap. 3.3 och 4.2 nedan.  
100 Punkt 22 i domen, andra meningen. 
101 Punkterna 37, 39 och 40. 
102 Se vidare utredning av fallet i kap. 6.1 i arbetet, beträffande fri rörlighet av kapital. 
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3.7 Marks and Spencer103 – Förlustavdrag (ej avgjort fall)  
 
I fallet tvingades bolaget Marks and Spencer stänga flera nyöppnade filialer runt om i 
Europa, då dessa mot förväntan gick mycket dåligt. Stora förluster uppstod, men brittisk 
lagstiftning har hindrat bolaget från att dra förlusterna från dess vinst, detta då filialerna 
ligger utanför Förenade Kungadömet. 
Frågan är ej ännu avgjord utan är uppe för bedömning i EG-domstolen och utgången i 
fallet är av betydande vikt för den europeiska skatterätten för bolag. 
 
För att lösa problemet har domstolen att beakta bestämmelserna i EG-fördraget liksom 
de avgöranden i rättspraxis som finns på skatterättens område. 
Visserligen finns det ett direktiv av den 23 juli 1990 (90/435/EEG – dotterbolags-
direktivet)104, om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag 
hemmahörande i olika medlemsstater, men direktivet reglerar inte hur gränsöverskrid-
ande förluster inom koncerner skall behandlas. 
 
Den brittiska regeringen har påpekat risken för att bolagets filialer i respektive land 
skulle kunna använda förlusterna för framtida avdrag. Detta har generaladvokaten 
Maduro tagit fasta på i sitt förslag till avgörande (punkt 84) från den 7 april 2005. 
Maduro föreslår att artiklarna 43 och 48 EGF skall hindra brittisk lagstiftning, men 
samma artiklar skall inte hindra att ett sådant bidrag villkoras av att förlusterna inte kan 
bli föremål för motsvarande skattemässig behandling i de andra staterna.105 
 

3.8 Schweppes106 – Skattekontroll (ej avgjort fall)  
 
Frågan för bedömning i det ej ännu avgjorda fallet Schweppes är huruvida det brittiska 
bolagets irländska dotterbolag av skattemyndigheten hemma i Förenade Kungadömet 
kan behandlas såsom brittiska, på grund av förmånligare beskattning i Irland. 
 
Schweppes etablerade flera filialer i Irland för att där dra förmån av en lägre skattesats, 
men moderbolaget i Förenade Kungadömet krävdes på ytterligare skattemedel, trots att 
bolaget inte hade någon beskattningsbar vinst. Brittisk lagstiftning stadgar nämligen att 
ett inhemskt företag kan beskattas för vinster från filialer situerade i annat land, om 
beskattning i det landet sker till en lägre skattesats. 
 
Konsekvenserna av att tillåta en sådan lagstiftning som den brittiska vore förödande för 
den långt gångna rättsutvecklingen på etableringsfrihetens område. EG-domstolen 
skulle vid en sådan bedömning, enligt vår uppfattning, gå emot dess egen praxis. 
EG-domstolen har kontinuerligt förklarat att etablering i andra medlemsstater ej får 
hindras eller försvåras av ursprungsstaten och att bolag har rätt att etablera sig i den 
medlemsstat de önskar och att skatt skall erläggas i den medlemsstaten. 
 
Att domstolen skulle döma annat än till bolagets favör framstår som föga troligt.  

                                                
103 Ej ännu avgjort mål C 446/03 – Marks & Spencer mot David Halsey, OJ C 304 13.12.2003 p. 18. 
104 För en grundlig tolkning av direktivet, se Brokelind – Une interprétation de la directive 

  sociétés mères et filiales du 23 juillet 1990. 
105 Punkt 84 i generaladvokatens M. Poiares Maduro förslag till avgörande, av den 7 april 2005. 
106 Ej ännu avgjort mål C 196/04 – Cadbury Schweppes mot Kommissionärer, OJ C 168 26.06.2004 p. 3. 
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3.9 Sammanfattning 
 
Beträffande bolagens rätt till sekundär etablering så har EG-domstolen förklarat att 
friheten kan utövas genom nyregistrering, genom bolagsköp och genom att öppna en 
filial eller ett kontor, i det land inom unionen där de önskar etablera sig. Domstolen har 
uttalat i fallet Avoir fiscal att denna valfrihet tillhör bolagen och får inte hindras av 
nationell lagstiftning. Domstolen fastslog att det faktum att medlemsstaternas lagar om 
bolagsbeskattning inte har harmoniserats inte kan rättfärdiga skillnad i behandling. 
 
När ett bolag utan hemvist i en medlemsstat fråntas rätten till ett skattetillägg 
(återbetalning), som bolag med hemvist har rätt till, är bolaget enligt domen i fallet 
Commerzbank diskriminerat. Att det diskriminerade bolaget ej erlagt den skatt som 
återbetalningen syftar till, motiverar enligt domen inte en sådan diskriminering. 
EG-domstolen påminner härvid i fallet Halliburton om att likabehandlingsprincipen 
förbjuder dold diskriminering som genom särskiljande kriterier leder till samma resultat. 
I fallet befann sig säljaren av en fastighet i en klart mindre fördelaktig situation genom 
att ha etablerat sig genom ett fast driftställe, detta då diskriminerande nederländsk 
skattelagstiftning förhindrade att ett bättre pris hade kunnat erhållas för egendomen. 
 
EG-domstolen slog i fallet ICI fast att ett bolag som etablerar sig i en annan medlems-
stat får inte av den anledningen sanktioneras på hemmaplan genom en hårdare beskat-
tning. Domstolen pekar i fallet på tre giltiga anledningar för att förbise principen om 
etableringsfrihet: allmänintresset, folkhälsan och nationell säkerhet. 
I fallet AMID kunde en särbehandling av moderbolag och filialer inte motiveras, varför 
den ansågs strida mot bestämmelserna om etableringsfrihet. 
I fallet Baars konstaterades att när en aktieägares innehav i utländskt bolag medför ett 
betydande inflytande över dess verksamhet, utnyttjar han således sin etableringsrätt. 
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4 Dubbelbeskattningsavtal 
 
En särskild fråga man kan ställa sig är hur domstolens praxis förhåller sig till dubbel-
beskattningsavtalen.107 Dessa avtal skall underlätta för investering i och handel med 
andra stater genom att undvika att skatt tas ut två gånger och reglera vilket land som har 
rätt att beskatta och vilket land som skall avstå från beskattning.108 
 
Inom ramen för dessa regleringar har vissa grundprinciper utvecklats, som numera är 
väletablerade. Som exempel kan nämnas att ett rättssubjekt måste ha hemvist i en av de 
avtalsslutande staterna för att åberopa avtalets bestämmelser. Av domstolens praxis 
framgår dock att EG-rätten i vissa fall ställer krav på att även andra rättssubjekt skall 
komma i åtnjutande av avtalets förmåner.109 
Enligt Jiménez är dessa avtal till för att eliminera skattehinder, men ofta så skapas nya 
hinder genom själva avtalen.110 Beträffande betydelsen av dubbelbeskattningsavtal – 
Double Tax Conventions (DTCs) – uttrycker Jiménez följande i sin slutledning: 
 

“…DTCs are far from putting an end to discriminatory or tax exportation 
situations, even if they do help to eliminate some of them.”  

 
Richard Lionel111  är juridisk rådgivare för europeiska unionens kommission och enligt 
honom är den stora mängden avtal om dubbelbeskattning, i motsats till vad många 
författare av skatterätt påpekar, oftast helt överflödiga; detta då de frågor som behandlas 
i avtalen redan täcks genom EG-fördraget – de fyra friheterna och de grundläggande 
rättsprinciperna.112 Detta resonemang återspeglas även i EG-domstolens avgöranden, 
där man låtit EG-fördragets artiklar och rättsprinciper ha företräde framför avtalen; detta 
då avtalen ofta innehåller uppgörelser som leder till nationell diskriminering. 
 

“EC Treaty freedoms, like EC legislation in general, have supremacy over the tax 
laws of the Member States, no matter whether those laws are internal or double 
tax conventions concluded by the Member States.”113 

                                                
107 Se vidare Jiménez – Towards Corporate Tax Harmonization in the EC s. 173 ff – beträffande 

relationen mellan EG-rätten och dessa avtal. 
108 För vidare information om dubbelbeskattningsavtal, se Model Tax Convention, the committee on 

  Fiscal Affairs, s. 10 ff. Se även OECD Model, Introduction OECD Commentaries, § 1-3, 16.  Se  
  även Adolfo J. Martén Jiménez, Towards Corporate Tax Harmonization in the EC,  p. 2, s. 173 ff. 

109 Ståhl och Österman, EG-skatterätt, s. 134 ff. Se även domen i mål C 307/97 – Saint-Gobain,  
  refererat i kap. 4.1 nedan. 

110 Jiménez – Towards Corporate Tax Harmonization in the EC s. 195. 
111 En av författarna träffade Richard Lionel för en intervju (Legal advicer for the Commission) i Bryssel 

  under våren 2005, i samband med Lionels föreläsning vid Bryssels universitet (ULB) om  
  Kommissionens övervakning av mervärdesskattesystemet VAT (Value Added Tax). 

112 En viktig rättskälla inom EG-rätten – t ex. likabehandlingsprincipen, territorialitetsprincipen och 
   subsidiaritetsprincipen – se vidare t ex. Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 104 ff. 

113 Se vidare Jiménez – Towards Corporate Tax Harmonization in the EC s. 173 ff. beträffande relationen 
mellan EG-rätten och dessa avtal. 



 

 

  

 

24 

4.1 Saint Gobain114 – Avtal med USA  
 
Domstolen fastslog i detta mål att där det är�fråga om ett dubbelbeskattningsavtal 
mellan en medlemsstat och tredje land, skall de förmåner som föreskrivs i avtalet även 
tillkomma utländska filialer115, enligt principen om nationell behandling.116 
 
Det franska bolaget Saint-Gobain hade en filial i Tyskland som i sin tur ägde andelar i 
ett bolag i USA, varifrån man erhållit avkastning och därför sökt skattereduktion i form 
av en internationell koncernförmån.117 Ett avtal om dubbelbeskattning mellan Tyskland 
och USA stadgade att när skatt erlades i USA skulle Tyskland avstå från beskattning.  
Avtalet gällde tyska bolag, vilket omfattade bolag med ledning eller säte i Tyskland.118 
 
Det franska dotterbolaget betraktades av tysk rätt som en permanent etablering av det 
franska moderbolaget, vilket sågs som ensamt ansvarigt för beskattning av gruppen. 
Tyska Finanzamt nekade därför bolaget reduktion i form internationellt koncernbidrag. 
 
Den tyska regeringen hävdade att de inte skulle erhålla någon kompensation för 
minskad skatt, då pengar förs från filial till bolag i en annan medlemsstat.  
Domstolen konstaterade härvid att minskning av skatteintäkter inte kunde ses som 
tvingande hänsyn av allmänintresse som kunde åberopas för att berättiga en särbehand-
ling.119 Säbehandlingen kunde enligt domstolen inte motiveras, då tyska bolag och 
franska filialer ansågs vara i en jämförbar situation.120 
 
Situationen för filialer med säte i annan medlemsstat var enligt domstolen mindre 
fördelaktig än för inhemska bolag, vilket medförde ett minskat intresse för bolag att äga 
koncernandelar genom filialer och begränsade friheten att välja verksamhetsform.121 
 
Analys av fallet 
 
Den tyska regeringen hävdade även, med stöd av ett bilateralt avtal med USA, att frågan 
inte kunde besvaras med tillämpning av gemenskapsrätten, då någon harmonisering 
ännu inte kommit till stånd rörande avtal med tredje land. 
 
Domstolen konstaterade härvid att eftersom det inte hade antagits några harmoniserande 
bestämmelser genom artikel 293 EGF, har medlemsstaterna behörighet att bestämma 
hur inkomst och förmögenhet skall beskattas i syfte att avskaffa dubbelbeskattning.122 
Domstolen tillade dock att även om direkt beskattning omfattas av medlemsstaternas 
behörighet, gemenskapsrätten skall beaktas vid utövandet av denna. 
                                                
114 Dom av den 21 september 1999 i mål C 307/97 – Companie de Saint-Gobain mot Finanzamt. 
115 Punkterna 49 och 57-59 i domen. (Se även domen i mål C 264/96 – ICI, punkt 19 och däri angiven  

  rättspraxis. Fallet är refererat i kap. 3.4 ovan och 4.3 nedan.) 
116 Likabehandlingsprincipen på handelsrättens område genom tar sig uttryck i artikel 43 EGF. 
117 Punkterna 3-5 och 8. 
118 Punkt 17. 
119 Punkterna 51 och 54. (Se även domen i mål C 270/83 – Kommissionen mot Frankrike (” Avoir 

  fiscal” ), punkt 21, refererat i kap. 3.1 ovan). 
120 Särbehandlingen är här tydlig då den sker vid beviljande av skatteförmåner, som för inhemska bolag 

kan regleras genom avdrag från bolagsskatten, vilket inte kan nyttjas av filialerna. 
121 Punkterna 10 och 39. 
122 Punkterna 55 och 57. (Se även dom av den 12 maj 1998 i mål C 336/96 – Gilly, punkterna 24 och 30, 

  där domstolen för första gången undersöker dubbelbeskattningsavtalens förenlighet med EG-rätten) 
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4.2 Halliburton123 – Diskrimineringsklausuler124 
 
I fallet nekades bolaget Halliburton en befrielse från skatt som normalt beviljades när en 
transaktion gjordes i samband med en omstrukturering av aktiebolag och privata bolag 
med begränsat ansvar. 
Den aktuella lagen i Nederländerna ställde som krav att både moderbolaget och det 
tyska dotterbolaget (filialen) skulle vara bildade i samma bolagsform som det 
nederländska – aktiebolag eller privat bolag med begränsat ansvar. 
 
I ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning mellan USA och Nederländerna hade en 
non-diskrimineringsklausul tagits in som stadgade likabehandling. Problemet kvarstod 
dock för det tyska bolaget, varför transaktionen ej var kvalificerad för skattebefrielse.125 
 
Av fallet torde man kunna sluta sig till att utan USA:s klausul om likabehandling hade 
bolaget ej kunnat åberopa några som helst rättigheter enligt gemenskapsrätten. 126 
 

4.3 ICI127 – Tredje land diskrimineras ej 
 
I det ovan i kapitel 3.4  diskuterade fallet ICI handlade den nationella domstolens andra 
fråga till EG-domstolen om huruvida man enligt EG-fördragets artikel 5 var skyldig att 
tolka in gemenskapsrätten i nationell lagstiftning beträffande tredje land.128 
 
Domstolen förklarade att när tvisten vid en nationell domstol avser en situation som 
faller utanför gemenskapsrättens tillämpningsområde är domstolen ej skyldig att tolka 
den nationella lagstiftningens förenlighet med gemenskapsrätten; inte heller behöver 
den avstå från att tillämpa den.129  
 
Således är nondiskrimineringsprincipen inte tillämplig beträffande part i tredje land, 
men väl om parten ägs av bolag som etablerats inom gemenskapen. 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
123 Dom av den 12 april 1994 i mål C 1/93 – Halliburton mot Staatssecretaris van Financiën, även 

  refererat i kap. 3.3 ovan.  
124 Jämför med dom av den 5 november 2002 i mål C 476/98 – Kommissionen mot Tyskland (”Open sky 

  cases” ). 
125 Punkt 6 i domen. (Fallet är tidigare refererat i kap. 3.3 ovan.) 
126 Jiménez, Towards Corporate Tax Harmonization in the E C, s. 180 ff.. 
127 Dom av den 16 juli 1998 i mål C 264/96 – Imperial Chemical Industries (ICI) mot K. Hall Colmer. 
128 Punkt 13 i domen. 
129 Punkterna 32 och 34. 
130 Se även punkt 3.4 i arbetet för vidare utredning av fallet, angående sekundär etablering. 
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4.4 Sammanfattning  
 
På dubbelbeskattningsavtalens område har domstolen i fallet Saint-Gobain bortsett från 
ett bilateralt avtal för att istället skipa rätt genom EG-fördragets likabehandlingsprincip.  
 
Domstolen uttalade i fallet att även om direkt beskattning omfattas av medlemsstaternas 
behörighet (artikel 293 EGF), gemenskapsrätten skall beaktas vid utövandet av denna. 
Detta har medfört en betydande förändring inom EG-rätten, såtillvida att där det är fråga 
om avtal om dubbelbeskattning mellan EU-land och tredje land, skall medlemsstaterna 
enligt principen om nationell behandling bevilja fasta driftställen som tillhör inom 
gemenskapen etablerade bolag, de förmåner som föreskrivs i avtalet under samma 
förutsättningar som gäller för inhemska bolag. 
 
Bolag i tredje land är beroende av likabehandlingsklausuler i avtal med bolag inom 
gemenskapen, för att skyddas mot diskriminering inom gemenskapen. Bolag som har 
säte inom gemenskapen skyddas även utan klausuler, genom principen om nationell 
behandling. Detta har fastslagits av domstolen i fallet Halliburton. 
 
Domstolen förklarade vidare i fallet ICI att när tvisten vid en nationell domstol avser en 
situation som faller utanför gemenskapsrättens tillämpningsområde är domstolen ej 
skyldig att tolka den nationella lagstiftningens förenlighet med gemenskapsrätten; inte 
heller behöver den avstå från att tillämpa den. 
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5 Frihet att tillhandahålla tjänster 
 
Artikel 49 EGF, första meningen stadgar: 
 

” Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar i friheten att 
tillhandahålla tjänster inom gemenskapen förbjudas beträffande medborgare i 
medlemsstater som har etablerat sig i en anan stat inom gemenskapen än 
mottagaren av tjänsten.”  

 
För artikelns tillämplighet krävs att den som tillhandahåller tjänsten dels är EU-med-
borgare, dels etablerad inom unionen. Med unionsmedborgare likställs enligt artikel 55 
EGF, jämförd med artikel 48 EGF, juridiska personer som bildats i överensstämmelse 
med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin 
huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen. 
Artikel 50 definierar begreppet tjänster, som prestationer som normalt utförs mot 
ersättning, i den utsträckning de inte faller in under bestämmelser om övriga friheter. 
 
Inte endast särbehandling p.g.a. nationalitet hos säljaren förbjuds, utan även oförmånlig 
behandling som grundar sig på att säljaren är etablerad i en annan medlemsstat.131 
Artiklarna 49 och 50 ger uttryck för att vända sig till dem som tillhandahåller tjänster, 
men enligt praxis gäller artiklarna även frihet att emottaga tjänster.132 
 
Innan man tillämpar bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster skall man först även 
pröva om det aktuella fallet kan inordnas under någon av de andra fördragsfriheterna.133 
En verksamhet som inte är tillräckligt varaktig för att falla in under reglerna om etable-
ringsfrihet kan eventuellt istället omfattas av den fria rörligheten för tjänster, vilket kan, 
som vi i detta avsnitt kommer att få se, leda till svåra gränsdragningsproblem. 
 
Den fria rörligheten för tjänster blev för övrigt inte helt fullbordad förrän rörligheten av 
kapital frigjordes genom rådets direktiv 88/361/EEG.134  
 
Beträffande frihet att tillhandahålla tjänster över gränserna,135 så kan det här vara på sin 
plats att konstatera att tjänster i sig inte korsar några gränser men väl köpare och säljare. 
Detta är viktigt eftersom det inte finns någon jurisdiktion för bestämmelserna och 
staterna får endast beskatta tjänster inom de egna gränserna.136 

                                                
131 Ståhl och Österman, EG-skatterätt, s. 78 f. 
132 Se fallet 286/82, Luisi mot Ministero del Tesoro (Skatteministeriet) (1984) ECR 377.  
133 Ståhl och Österman, EG-skatterätt, s. 76. 
134 Direktiv av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördraget (EGT nr L 178, s. 5) Se 

  domen i målet C484/93 – Svensson, refererat i kap. 5.2 nedan.  
135 Andra relevanta fall: mål C 390/96 – Lease Plan Luxembourg, om mindre förmånliga räntevillkor till 

  leasegivare; mål C 294/97f – Eurowings, där endast halv leasingavgift var avdragsgill och mål C  
  55/98 – Vestergaard, där kurskostnader ej var avdragsgilla på turistort. 

136 Dassesse och Minne, Droit Fiscal, punkt 854 och där upptagna referenser. 
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5.1 Bachmann137 – Kongruens i skattesystemet  
 
I fallet Bachmann ansågs det belgiska skattesystemet ej kunna fungera om utländska 
försäkringar tilläts blandas in, varför domstolen i detta fall dömde till Belgiens favör, på 
så vis att landets skattesystem ansågs behöva bevaras. 
 
En tysk medborgare var anställd i Belgien och nekades där att göra avdrag för sin 
livförsäkring, eftersom försäkringen var tecknad hos ett tyskt försäkringsbolag. Detta 
ansågs utgöra diskriminering på grund av att den fria rörligheten av arbetskraft hind-
rades, men även den fria rörligheten av tjänster hindrades, detta då tyska försäkrings-
bolag inte ansågs kunna konkurrera med belgiska.138 
 
Detta till trots slog domstolen fast att även om en arbetstagare har rätt att teckna 
försäkring i vilket land han vill, så kan han aldrig koppla försäkringen till det allmänna 
försäkringssystemet i Belgien.139 Domstolen uttalade att myndigheternas vägran att 
erkänna Bachmanns försäkring utgjorde ett hinder mot friheterna, men tillade att detta 
kunde vara berättigat av hänsyn till behovet att säkerställa kongruensen – the cohesion 
of the tax system– i det belgiska skattesystemet. 140 
 
Fallet är dock det enda där en medlemsstat med framgång har åberopat behovet av att 
bevara kongruensen i skattesystemet. Konceptet som sådant tillskapades genom detta 
rättsfall och står alltså inte att finna på annat håll inom EG-rätten.141 
 
Analys av fallet 
 
EG-rätten utgår från en systematik som kan komma i konflikt med grundläggande 
skatterättsliga principer. Frågan kom att sättas på sin spets i fallet Bachmann beträf-
fande Belgiens önskan om att upprätthålla sambandet i skattesystemet och domstolen 
fastställde att detta samband fanns beträffande pensions- och livförsäkringsavtal.142 
I ett skattesystem som det belgiska kompenseras nämligen förlusten av skatteintäkter, 
som är en följd av avdraget från den totala skattepliktiga inkomsten för premier för 
livförsäkringar, genom beskattningen av pensions-, ränte- eller kapitalbelopp som 
utbetalas av försäkringsgivarna. 
 
Sambandet i ett sådant skattesystem, vars utformning åligger varje enskild medlemsstat, 
förutsätter således att medlemsstaten kan uppbära skatten på de belopp som utbetalas av 
försäkringsgivarna.143 Domstolen tillstod att inom området för pensions- och livförsä-
kringar var bestämmelser som de i den ifrågavarande belgiska lagen berättigade med 
hänsyn till behovet av att säkerställa sambandet i det skattesystem som de ingår i och att 
dessa bestämmelser följaktligen inte stred mot artikel 48 EGF.144 

                                                
137 Dom av den 28 januari 1992 i mål C 204/90 – Bachmann mot Belgien.. 
138 Punkt 2 i domen. 
139 Punkt 21. 
140 En annan översättning av det engelska begreppet som används är skattesystemets inre sammanhang. 
141 Se vidare, Malherbe och Dassesse, Droit financier et fiscal de l’Union européenne. 
142 Punkt 21. (Se även domen i målet C 300/90 – Kommissionen mot Belgien, som avgjordes 

  samtidigt och där samma fråga behandlades) 
143 Punkt 23. 
144 Punkt 28. (Se dock dom av den 3 oktober 2002 i mål C 136/00 – Danner, där en försäkring tillåts 

anslutas till ett allmänt system. Domstolen kan anses ha ändrat sin praxis efter fallet Bachmann). 
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5.2 Svensson145 – Statliga bidrag  
 
Svensson lånade medel från en bank i Belgien för att bygga sig ett hus i Luxemburg och 
nekades där av skattemyndigheten ett särskilt räntekostnadsbidrag för barnfamiljer som 
bygger hus. 
Bidraget gavs endast om lånet togs i Luxemburg146 och Luxemburgs regering 
motiverade beslutet med att den kostnad som skulle uppstå för statskassan, som normalt 
finansierades genom bankernas skattemedel, skulle utebli.147 
 
Domstolen fastslog att handlandet utgjorde en inskränkning av den fria rörligheten av 
tjänster enligt artikel 49 EGF, som hindrar att en medlemsstat gör ett bidrag beroende av 
kravet att lån måste tas från en bank som är etablerad endast i den medlemsstaten.148 
 
Analys av fallet 
 
Domstolen erinrar i fallet Svensson om att restriktionerna för kapitalrörelser hade 
avskaffats genom rådets direktiv 88/361/EEG149 som antagits på grundval av artiklarna 
69 och 70.1 och som var i kraft vid tiden för händelserna i målet. Artikel 1, första 
meningen i detta direktiv har följande lydelse: 
 

"I den mån annat inte föreskrivs [...] skall medlemsstaterna avskaffa 
restriktioner för kapitalrörelser mellan personer bosatta i medlemsstaterna." 

 
Härav följde att kapitalrörelser som tillhör dessa transaktioner har liberaliserats. 
Domstolen hade därför att pröva huruvida regleringen utgjorde ett hinder för de 
liberaliserade kapitalrörelserna, varvid man kom fram till att så var fallet. 
 
Medan det i fallet Bachmann fanns ett direkt samband mellan avdrag för avgifter och 
beskattning, saknades det i fallet Svensson enligt domstolen ett direkt samband mellan 
beviljandet av räntebidrag till låntagarna och finansiering via beskattningen.150 
 
Generaladvokaten M.B. Elmer gjorde i sin konklusion av fallet den intressanta jämföre-
lsen att ett krav på att banken måste vara situerad i Luxemburg, för att skattemedel 
skulle kunna indrivas från bankens vinst, skulle innebära att byggentreprenören således 
också måste vara situerade där, för att skatt skall kunna indrivas på dennes vinst. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
145 Dom av den 14 november 1995 i mål C484/93 – Svensson och Gustavsson mot Luxemburg. 
146 Punkterna 2-3 i domen. 
147 Punkt 13. (Den belgiska bankens bolagsskatt hamnar istället i Belgien.) 
148 Se i detta sammanhang även domen i mål 267/86 – Van Eycke (1988) – där sparmedel på bankkonto 

  utgjorde en banktjänst, som föll in under fri rörlighet av tjänster. 
149 Direktiv av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördraget (EGT nr L 178, s. 5) 
150 Punkterna 18 och 33 i domen. 
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5.3 Safir151 – Utländsk försäkring  
 
Domstolen gjorde i fallet Safir bedömningen att svensk lagstiftning om livförsäkringar 
kunde leda till att försäkringstagare avhåller sig från att teckna kapitalförsäkringar hos 
bolag som inte är etablerade i Sverige. Den kunde även leda till att försäkringsbolag 
avhöll sig från att tillhandahålla sina tjänster på den svenska marknaden.152  
 
Den svenska lagstiftningen stadgade att den som tecknade en kapital- eller livförsäkring 
hos utländskt bolag tvingades erlägga en högre skatt på försäkringspremierna. 
Jessica Safir innehade kapital och livförsäkringar hos försäkringsbolaget Skandia liv, 
som var etablerat i Danmark. Safir ansåg att de svenska bestämmelserna stred mot 
gemenskapsrätten och ansökte till svenska skattemyndigheten om hel skattebefrielse.153 
 
Svenska skattemyndigheten avslog Safirs begäran med motiveringen att det var 
omöjligt att tillämpa samma skattesystem på svenska och utländska kapitalförsäkringar. 
Man ansåg det även vara nödvändigt att kompensera det skattebortfall som skulle 
uppstå om skatt inte togs ut på kapitalförsäkringar som tecknats hos utländska bolag.154 
 
Domstolen avfärdade argumenten och beslutade därmed att artikel 49 EGF hindrar 
sådan nationell skattelagstiftning beträffande kapital- och livförsäkringar. 
 
Analys av fallet 
 
Domstolen förklarade i fallet Safir att försäkringar utgjorde tjänster i den mening som 
avses i artikel 60 EGF och att artikel 59 EGF hindrade sådan nationell lagstiftning som 
försvårade för möjligheten att tillhandahåller tjänster mellan medlemsstater.155 
 
I fallet Safir hade EG-domstolen således att pröva om den svenska lagstiftningen 
skapade hinder för friheten att tillhandahålla tjänster och, om så är fallet, om sådana 
hinder är befogade av de skäl som den svenska regeringen har åberopat.156 
Domstolen uttalade att en lagstiftning som den svenska skulle: 
 

”…makes it difficult, if not impossible, for the national court called upon to 
determine whether the tax regime is discriminatory to compare, on the one hand, 
the yield tax on insurance policies taken out with companies established in 
Sweden and, on the other hand, the tax on insurance premiums paid to companies 
not established in Sweden.”157 
 

                                                
151 Dom av den 28 april 1998 i mål C 118/96 – Safir mot Skattemyndigheten i dalarnas län. 
152 Punkt 30 i domen. 
153 Punkterna 7-9 och 16. 
154 Punkt 24. 
155 Målet gällde den s.k. premieskatt som t.o.m. 1996 uttogs i Sverige av svenska försäkringstagare som 

  sparade i utländska försäkringar. Utländska försäkringar omfattas numera av lagen om avkastnings- 
  skatt på pensionsmedel. 

156 Punkterna 22 och 25. (Se bland dom av den 5 oktober 1994 i mål C-381/93 – kommissionen mot 
  Frankrike, punkt 16). 

157 Punkt 32. 
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5.4 Skandia158 – Hämmande beskattning  
 
Domstolen förklarade i fallet Skandia att var än en pensionsförsäkring har tecknats, så 
beskattas den från arbetstagaren i Sverige den dag pensionen betalas ut, varför det inte 
fanns någon mening med att lägga andra skatter för att själva försäkringen tecknats 
utomlands, vilket svensk lagstiftning stadgade.159 
 
I fallet hade en anställd hos försäkringsbolaget Skandia av bolaget erhållit en pensions-
försäkring som delvis tillskapades genom det danska dotterbolaget Skandia Liv. 
Svenska Skatterättsnämnden vägrade ge Skandia ett premieavdrag för denna försäkring, 
då den var tecknad i utomlands etablerat bolag och därmed betraktades som en 
kapitalförsäkring enligt de svenska reglerna.160 
 
Den svenska regeringen önskade bevara kongruensen av det svenska skattesystemet, 
men domstolen kunde inte finna något direkt samband med fallet Bachmann161 och slog 
fast att artikel 49 EGF utgjorde hinder mot den svenska lagstiftningen. 162 
 
Analys av fallet 
 
I fallet Skandia tog svenska myndigheter ut något som skulle kunna kallas för en 
straffbeskattning för de fall där pensionsförsäkringar tecknats i utomlands etablerade 
försäkringsbolag. Detta genom att i lagen stadga att sådana försäkringar ej var 
pensionsförsäkringar utan kapitalförsäkringar, vilket medförde mindre gynnsamma 
skatteregler. 
 
Den svenska regeringen hänvisade till behovet att bevara kongruensen i skattesystemet, 
behovet att säkra skattekontrollens effektivitet, till nödvändigheten att bibehålla 
skatteunderlaget, samt till att man på marknaden önskade konkurrensneutralitet. 163 
 
Domstolen avfärdade argumenten och förklarade att den ekonomiska olägenhet som det 
utgör för arbetsgivaren att avdragsrätten inte inträder förrän pensionen utbetalas, kunde 
avskräcka dels svenska arbetsgivare från att teckna avtal om tjänstepensionsförsäkring 
hos bolag som är etablerade i en annan medlemsstat än Sverige, dels dessa bolag från att 
tillhandahålla sina tjänster på den svenska marknaden.164  
 

”There is no compensatory measure to offset the disadvantage he suffers 
compared with an employer who takes out comparable insurance with a company 
established in Sweden.”  165 
 

                                                
158 Dom av den 26 juni 2003 i mål C 422/01 – Skandia och Ramstedt mot Svenska staten. 
159 Punkt 36 i domen. 
160 Punkterna 4-7 och 10. (Premieavdrag för kapitalförsäkringar ges först när försäkringen betalas ut.) 
161 I målet C 204/90 – Bachmann, fann domstolen att det belgiska skattesystemet var sådant att 

  sambandet i det behövde bevaras. Fallet refereras i kap. 5.1 ovan. 
162 Punkt 33 i domen. 
163 Punkt 29. (Se domen i mål C 204/90 – Bachmann, refererat i kap. 5.1 ovan.) 
164 Punkt 28 (För liknande resonemang, se domarna i mål C 118/96 – Safir – refererat i kap. 5.3 ovan 

  och mål C 136/00 – Danner.) 
165 Punkt 35, andra meningen. 
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5.5 Fixed Levy166 – Åtgärd mot skatteflykt  
 
Kommissionen förde i fallet en talan om fastställelse av att Frankrike hade underlåtit att 
uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 49 och 56 EGF, genom att helt låta avkast-
ningen på placeringar och kontrakt167 uteslutas från tillämpningen av den procentsats 
som används vid schablonbeskattning (fixed levy) när gäldenären för dessa inte har sitt 
hemvist eller inte är etablerad i Frankrike.168 
 
Placeringar och investeringar i utländska fonder eller företag som gjordes av dem som 
hade hemvist i Frankrike kunde aldrig få en förmånligare procentsats motsvarande den 
som tillämpades på avkastningar som erhållits från gäldenär med hemvist eller som var 
etablerad i Frankrike.169 
 
Den franska regeringen uppgav att om schablonbeskattningen i vissa fall ansågs utgöra 
en skatteförmån skulle denna rättfärdigas av hänsyn till allmänintresset, i fråga om 
behovet av att säkerställa skatteuppbörden och en effektiv skattekontroll.170  
 
Domstolen konstaterade dock att bestämmelserna hindrade friheten att tillhandahålla 
tjänster och den fria rörligheten för kapital, enligt artiklarna 49 och 56 EGF.171 
 
Analys av fallet 
 
När väl den fria rörligheten av kapital var fullt gällande så blev även rörligheten av 
finansiella tjänster fri, vilket öppnade möjligheten för att ha konton utomlands.172  
Effekten av detta var att skattemyndigheter inte kunde veta hur stora tillgångar och ränta 
som deras medborgare innehade på konton situerade utomlands. 
Detta medförde i sin tur att pengar flyttades till bland annat Luxemburg och att försäk-
ringsföretag öppnades där för att sedan verka i Frankrike och andra medlemsstater. 
 
År 2005 infördes direktivet om beskattning av inkomster, 173 vilket medför att när en 
medborgare i en medlemsstat öppnar ett bankkonto i en annan stat inom unionen är 
myndigheterna skyldiga att informera varandra om detta, för att undvika skattesmitning.  
Vissa länder är på grund av banksekretess undantagna från direktivet, såsom Luxem-
burg, Belgien och Österrike, men genom direktiv 77/799/EEG174 kan medlemsstaterna 
dock begära information från andra stater inom unionen. 
 
Av dessa anledningar tillskapades i Frankrike reglerna om schablonmässiga avdrag, 
som skulle hindra befolkningen från att flytta sina pengar utomlands. 

                                                
166 Dom av den 4 mars 2004 i mål C 334/02 – Kommissionen mot Frankrike (”Fixed Levy” ). 
167 Artiklarna 125-0 A och 125 A i Code général des impôts. 
168 Punkterna 5-7 i domen. 
169 Punkterna 10-12 och 16. 
170 Punkt 17. (Se domen i mål C-204/90 – Bachmann, refererat i kap. 5.1 ovan.) 
171 Punkt 25. (Se domarna i mål C-118/96, Safir, punkt 23, refererat i kap. 5.3 ovan och mål C-35/98 – 

  Verkooijen, punkt 35, refererat i kap. 6.2 nedan.) 
172 År 1990 infördes direktiv (2003/48/EEG) om beskattning av besparingar, vilket till fullo släppte 

rörligheten för besparingar fri. 
173 Rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av 

räntebetalningar. (Direktivet gäller ej för försäkringar) 
174 Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977, om ömsesidigt bistånd av medlemsstaterna 

behöriga myndigheter på direktbeskattningens område. 
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5.6 Sammanfattning  
 
Beträffande friheten att tillhandahålla tjänster har EG-domstolen i fallet Bachmann 
slagit fast att även om en arbetstagare har rätt att teckna försäkring i vilket land han vill, 
så kan han aldrig koppla försäkringen till ett allmänt försäkringssystem. Fallet handlar 
om fri rörlighet för arbetstagare men även om friheten att tillhandahålla tjänster. 
 
Den belgiska regeringen hänvisade i fallet till behovet av att bevara kongruensen i 
skattesystemet – the cohesion of the tax system – och fallet är det enda där en medlems-
stat med framgång har åberopat detta behov. Konceptet som sådant tillskapades genom 
detta fall och står alltså inte att finna på annat håll inom EG-rätten. 
Fallet är av stor betydelse för förståelsen av domstolens tolkning inom skatterätten, 
eftersom fallet oupphörligen har åberopats av olika regeringar som motivering av 
inskränkande lagstiftning. 
 
Domstolen erinrade i fallet Svensson om att restriktionerna för kapitalrörelser hade 
avskaffats genom rådets direktiv 88/361/EEG. Därefter slog domstolen fast att en 
medlemsstat som gör ett bidrag för byggande av hus beroende av kriteriet att lån måste 
tas i en bank som är etablerad i den medlemsstaten utgjorde en inskränkning av den fria 
rörligheten av tjänster. 
Beträffande kapital- och livförsäkringar får enligt domstolens bedömning i fallet Safir 
nationell lagstiftning ej stadga att högre skatt skall tas på försäkringspremier som är 
tecknade i ett bolag utanför den egna staten. 
 
Domstolen gjorde i fallet bedömningen att svensk lagstiftning om livförsäkringar kunde 
leda till att försäkringstagare avhåller sig från att teckna kapitalförsäkringar hos bolag 
som inte är etablerade i Sverige. Den kunde även leda till att försäkringsbolag avhöll sig 
från att tillhandahålla sina tjänster på den svenska marknaden. 
 
Domstolen förklarade vidare i fallet Skandia att var än en pensionsförsäkring har 
tecknats, så beskattas den från arbetstagaren i Sverige den dag pensionen betalas ut, 
varför det inte finns någon mening med att lägga andra skatter för att själva försäkringen 
tecknats utomlands, vilket svensk lagstiftning då stadgade. 
 
Domstolen förklarade att den ekonomiska olägenhet som det utgör för arbetsgivaren att 
avdragsrätten inte inträder förrän pensionen utbetalas, kunde avskräcka dels svenska 
arbetsgivare från att teckna avtal om tjänstepensionsförsäkring hos bolag som är 
etablerade i en annan medlemsstat än Sverige, dels dessa bolag från att tillhandahålla 
sina tjänster på den svenska marknaden. 
 
Genom att den fria rörligheten av kapital förverkligades blev även rörligheten av finan-
siella tjänster fri, vilket öppnade möjligheten för att ha konton utomlands. Detta med-
förde att pengar flyttades till bland annat Luxemburg. 
 
Av denna anledning tillskapades i Frankrike regler om schablonmässiga avdrag som 
skulle hindra befolkningen från att flytta sina pengar utomlands och därmed även 
skatteflykt, vilket i fallet Fixed levy förbjöds av domstolen. 
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6 Fri rörlighet för kapital 
 
Artikel 56 EGF stadgar:  
 

” Inom ramen för bestämmelserna i detta kapitel skall alla restriktioner för 
kapitalrörelser mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land 
vara förbjudna.”  
” ... skall alla restriktioner för betalningar mellan medlemsstater samt mellan 
medlemsstater och tredje land vara förbjudna.”  

 
I EG-fördraget hänvisar artiklarna 58175 och 43 EGF till varandra och det är i vissa fall 
svårt att dra en gräns friheterna emellan. Beträffande aktieinnehav i utländska bolag, så 
har EG-domstolen i sin bedömning tvingats göra val mellan etableringsfriheten och den 
fria rörligheten för kapital.176  
Praxis synes innebära att då aktieinnehav medför kontroll över ett bolag etablerat i 
annan medlemsstat, så nyttjar aktieägaren etableringsfriheten och då aktieinnehavet inte 
medför någon kontroll över bolaget, så gäller frågan istället den fria rörligheten av 
kapital.  
 
Artiklarna ger inte någon definition av begreppet rörlighet av kapital, men domstolen 
refererar i sina tolkningar till direktiv 88/361/EEG177, som antogs av Rådet och som till 
fullo etablerar principen om den fria rörligheten av kapital178 som en EG-rättslig 
fråga.179 Kapitalrörelser definieras genom direktivet som överflyttningar av kapital 
mellan länderna där själva syftet med transaktionen är att just föra över och investera 
kapitalet i ett annat medlemsland.180 
 
Den fria rörligheten för kapital var till en början inte en fullständig frihet; den tillkom 
först sedan den fria rörligheten för varor blev verklighet, genom Maastrichtfördraget 
1993. Det var nämligen ett måste att båda friheterna blev verklighet samtidigt, eftersom 
de var helt beroende av varandra. Den fria rörligheten av kapital garanteras nu även 
gentemot tredje land. 

                                                
175 Artikel 58 stadgar att bestämmelserna i artikel 56 inte skall påverka medlemsstaternas rättigheter i  

  särskilda fall, som uppräknas i artikeln. 
176 Se bedömning i mål C 35/98 – Verkooijen, refererat i kap. 6.2 nedan; mål C 251/98 – Baars,  

  refererat i kap. 3.6 ovan och 6.1 nedan och mål C 436/00 - X och Y, (om svensk lagstiftning om 
  omedelbar beskattning av skillnaden mellan omkostnadsbelopp och marknadsvärde) 

177 Direktiv av den 24 juni 1988, för genomförandet av artikel 67 i fördraget (EGT nr L 178, s. 5). 
178 Enligt artikel 1.1 i direktivet är staterna skyldiga att avskaffa alla restriktioner för kapitalrörelser. 

  (Föremål för tolkning i mål C 35/98 – Verkooijen, då målet gällde förhållanden som förelåg innan de 
   nuvarande bestämmelserna om fria kapitalrörelser infördes. Målet är refererat i kap. 6.2 nedan) 

179 Se mål C 222/97 – Trummer och Mayer (1999), punkt 21. 
180 Ståhl och Österman, EG-skatterätt, s. 114. (Det är sedermera upp till EG-domstolen att genom 

  direktivet avgöra huruvida ett ärende utgör ingrepp i den fria rörligheten av kapital) Beträffande fri 
  rörlighet av kapital, se vidare Adolfo J. Martín Jiménez – Towards Corporate Tax Harmonization in 
  the European Community, s. 252 ff. 
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6.1 Baars181 – Beskattning av aktieinnehav 
 
I fallet Baars (även refererat ovan i kapitel 3.6), slog domstolen fast att artikel 43 
hindrar en medlemsstat från att neka ett bolag skattereduktion till sina aktieägare, då 
dessa äger aktier i bolag som är etablerade i annan medlemsstat, emedan sådan 
reduktion erhålles av aktieägare till inhemska bolag. 
 
Två frågor ställdes till EG-domstolen; dels huruvida den nederländska lagstiftningen 
utgjorde hinder av etableringsfriheten, dels huruvida lagstiftningen hindrade den fria 
rörligheten av kapital.182 
 
Domstolen kom fram till att artikel 43 EGF var tillämplig på situationen; detta då man i 
nederländsk lagstiftning utgick ifrån ett maximiinnehav av aktier, vilket ansågs medföra 
ett betydande inflytande över bolagets verksamhet, som i sin tur, enligt domstolens 
bedömning medförde att Baars således utnyttjade sin etableringsfrihet.183 
Därmed besvarades inte den andra frågan och domstolen har sålunda inte tagit ställning 
till i vilket hänseende aktieinnehav skulle kunna medföra fri rörlighet av kapital. 
 
Utfallet i Baars skulle således kunna medföra att om de holländska reglerna istället hade 
utgått ifrån ett minimiinnehav av aktier, så skulle det ha handlat om inskränkning av den 
fria rörligheten av kapital. 
 Ett minimiinnehav av aktiekapitalet i ett företag skulle nämligen inte kunna medföra ett 
betydande inflytande över bolagets beslut och verksamhet och det skulle då inte längre 
röra sig om etableringsfrihet och Baars skulle vara föremål för nederländsk lagstiftning. 
Artikel 43 skulle ej kunna tillämpas på fallet, men däremot fria rörligheten av kapital.184 
  

6.2 Verkooijen185 – Skatt hindrar rörligheten  
 
Domstolen konstaterade i fallet Verkooijen att nederländsk lagstiftning beträffande 
undantag för aktieutdelning utgjorde en restriktion för kapitalrörelser som är förbjuden 
enligt artikel 1 i direktiv 88/361/EEG.186 
 
Belgiska bolaget Petrofina hade erbjudit de anställda i sitt holländska dotterbolag att 
köpa aktier, med kravet att investeringen måste vara i det belgiska moderbolaget. 
Vid beskattningen av den anställde Verkooijens inkomst tillämpade skattemyndigheten 
inte ett visst undantag för aktieutdelning. Man ansåg att han inte omfattades av 
undantaget då aktieutdelningen inte hade belagts med nederländsk skatt.187 
 
 

                                                
181 Dom av den 13 april 2000 i mål C 251/98 – Baars mot Inspecteur der Belastingdienst. 
182 Punkt 16 i domen. 
183 Punkt 22. 
184 Denna bedömning bekräftas i fallet X och Y mål C 436/00, punkterna 65 och 67. Jämför även utfallet i 

  Baars med domstolens bedömning i fallet Verkooijen mål C 35/98, punkterna 35-36.    
185 Dom av den 13 april 2000, Verkooijen, mål C 35/98. 
186 Punkt 36 i domen – Artikel 1.1 i rådets direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988 för genomförandet 

  av artikel 67 i fördraget 
187 Punkterna 13 och 14. 
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Nederländska regeringen åberopade fallet Bachmann188 för bevarandet av 
skattesystemet och hävdade att de skatteförmåner som tillkommer aktieägare av 
belgiska aktier skulle hamna utanför Nederländerna och statskassan skulle då inte få 
någon skatt i gengäld.189 
 
Härvid deklarerade domstolen att det saknades ett direkt samband med fallet Bachmann, 
varvid man tillade att inkomstförlusten inte kunde ses som tvingande hänsyn av 
allmänintresse, att åberopas för att rättfärdiga åtgärden.190 
 
Analys av fallet 
 
Domstolen förklarade beträffande Verkooijen, att nederländsk lagstiftning hade till 
verkan att avskräcka medborgare i en annan medlemsstat, som är bosatta i 
Nederländerna, från att investera sitt kapital i bolag som har sitt säte i en annan 
medlemsstat.191 Av förarbeten till lagstiftningen framgick att sådan var också avsikten. 
 
En sådan bestämmelse ansågs även ha en restriktiv verkan för bolag etablerade i andra 
medlemsstater i och med att den för dem utgör ett hinder för kapitalanskaffning i 
Nederländerna, med påföljden att aktier i utländska bolag är mindre attraktiva för 
investerare bosatta i Nederländerna.192 
 
Slutsatsen av denna dom är således att inget hindrar att skattemedel från ett bolag 
(Petrofina) tillfaller ursprungsstatens (Belgien) statskassa och att etableringslandets 
(Nederländerna) statskassa tvingas utge skattelättnad till ägare av belgiska aktier.193 
 

6.3 Manninen194 – Aktieutdelning  
 
I fallet Manninen ansåg EG-domstolen att finska bestämmelser avskräckte personer i 
Finland från att investera i bolag i andra medlemsstater och lagstiftningen ansågs även 
försvåra för bolag i andra medlemsstater att anskaffa kapital i Finland.195 
 
Petri Manninen var skattskyldig i Finland och ägde aktier i ett svenskt bolag. Vinst 
utdelades till Manninen från det svenska bolaget i form av aktieutdelning. Denna vinst 
var redan beskattad i Sverige genom bolagsskatt, då utdelningen i Sverige utgjorde 
inkomst av kapital, som beskattades med källskatt.196 

                                                
188 Domen i målet C 204/90 – Bachmann mot Belgien, refererat i kap. 5.1 ovan. 
189 Punkterna 33 och 52. 
190 Punkt 59. (Se i detta hänseende även punkt 28 i domen i mål C 264/96 – ICI, refererat i kap. 3.4 

  och 4.3 i arbetet ovan.) 
191 Se även domen i mål C 439/97 – Sandoz – österrikiska bestämmelser om stämpelskatt vid upptagande 

  av lån utgjorde restriktion mot kapitalrörelser. 
192 Punkterna 34 och 35. 
193 Regeringsrätten har med hänvisning till fallet Verkooijen funnit vissa svenska skatteregler strida mot 

  EG-rätten. (RÅ 2000 ref. 47 I och II – angående inkomst av kapital vid utdelning från fåmansföretag), 
  RÅ 2000 ref. 40 – om utdelning av aktier i ett dotterbolag) 

194 Dom av den 7 september 2004 i mål C 319/02 – Manninen. 
195 Punkterna 22 och 23 i domen. (Liknande resonemang i domarna i mål C-35/98 – Verkooijen, punkt 35,  

  refererat i kap. 6.2 ovan och mål C-334/02 – Kommissionen mot Frankrike, punkt 24. 
196 Punkt 13. 
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Den finska centralskattenämnden nekade Manninen gottgörelse för bolagsskatt vid 
utdelningen, detta då finsk lag tillämpades endast på utdelning från finska bolag.197 
�

EG-domstolen konstaterade att bestämmelsen missgynnade de obegränsat skattskyldiga 
i Finland som erhöll utdelning från bolag som var etablerade i annan medlemsstat. 
Domstolen konstaterade vidare att det nordiska multilaterala avtalet om dubbelbeskatt-
ning, inte var av sådan art att det undanröjde denna missgynnande behandling.198 
 
Domstolen fastslog därmed att den finska lagstiftningen utgjorde en begränsning av den 
fria rörligheten för kapital och att denna begränsning inte kunde rättfärdigas. 
 
Analys av fallet 
 
Den finska regeringen gav uttryck för ett behov av kongruens i skattesystemet, vilket 
domstolen besvarade med att ett direkt samband med fallet Bachmann saknades.199 
 
Den finska skattelagstiftningen kunde enligt domstolen anses vara förenlig med fri 
rörlighet för kapital endast om skillnaden i behandling avsåg situationer som objektivt 
sett inte är lika eller motiveras av tvingande hänsyn av allmänintresse, såsom nödvän-
digheten av att upprätthålla skattesystemets inre sammanhang.200 
Enligt den finska lagstiftningen gjordes dock en åtskillnad mellan inkomst avseende 
utdelningar från bolag som var etablerade i denna stat och inkomst avseende utdelningar 
från bolag i en annan stat.201 
 
Domstolen konstaterade att territorialitetsprincipen202 inte under några omständigheter 
kunde rättfärdiga en skillnad i behandling av utdelning, om de olika typer av utdeln-
ingar som berörs av behandling kan hänföras till objektivt likadana situationer. 
 

6.4 Weidert203 – Förvärv av aktier  
 
Skattemyndigheten i Luxemburg vägrade ge makarna Weidert/Paulus en skattelättnad 
för sitt förvärv av aktier i ett belgiskt bolag, då det normalt utgick sådan vid förvärv av 
aktier i ett inhemskt företag.204 
 
Belgiska regeringen åberopade behovet av att säkerställa skattesystemets inre 
sammanhang, varvid EG-domstolen klargjorde att detta behov visserligen kunde 
berättiga en inskränkning av de grundläggande friheter som garanteras i fördraget205, 
men kunde inte konstatera något direkt samband med situationen i fallet Bachmann.206 
                                                
197 Punkterna 10 och 15 i domen. (1 § i den finska lagen om gottgörelse för bolagsskatt.) 
198 Punkterna 20 och 21. 
199 Punkt 48. (Domen i mål 204/90 – Bachmann mot Belgien,  refererat i kap. 5.1 ovan) 
200 Punkt 29. (Se även domen mål C 35/98 – Verkooijen, punkt 43, refererat i kap. 6.2 ovan) 
201 Punkt 29. (Den skillnad i behandling som tillåts enligt artikel 58.1 a EG skall skiljas från sådan 

  godtycklig diskriminering som är förbjuden enligt artikel 58.3 EG. 
202 Internationell princip om att varje stat sköter sina angelägenheter inom sitt eget territorium. 
203 Dom av den 15 juli 2004 i mål C 242/03 – Weidert. 
204 Punkt 6 i domen. 
205 Punkt 20. (Se domen i det ovannämnda målet C 204/90 – Bachmann, punkt 28, refererat i kap. 5.1. 
206 Punkt 21. (Se även dom av den 13 april 2000 i mål C-251/98, Baars, punkt 40, refererat i kap. 3.1 

  och 6.1 ovan och dom av den 18 september 2003 i mål C-168/01 – Bosal, punkt 30). 
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Domstolen förklarade vidare att bestämmelsen i fråga hade en restriktiv verkan för 
bolag etablerade i andra medlemsstater då den utgjorde hinder för kapitalanskaffning i 
Luxemburg.207 Domstolen slog därmed i sin dom fast att artiklarna 56 och 58 EGF 
utgjorde hinder för tillämpning av Luxemburgs lagbestämmelser i fråga.208 
 
Analys av fallet 
 
Den nationella domstolen önskade i fallet Weidert få klarhet i huruvida artiklarna 56 
och 58 EGF utgör hinder för nationell lag enligt vilken fysiska personer undantas från 
avdrag från skattepliktig inkomst för kostnader för förvärv av aktier eller bolagsandelar 
som motsvarar kapitalinsatser i kapitalbolag som är etablerade i andra medlemsstater.209 
 
Till skillnad från vad den luxemburgska regeringen gjorde gällande, fann EG-domstolen 
att skatteförmånen inte kompenserades av en senare beskattning av den utdelning som 
dessa bolag lämnat. 
Det fanns nämligen inte någon garanti för att de bolag i vilka den avdragsgrundande 
investeringen gjorts verkligen skulle komma att lämna någon utdelning vars beskattning 
skulle kunna kompensera den beviljade skatteförmånen. 
 
Dubbelbeskattningsavtalet som Luxemburg slutit med Belgien kunde enligt domstolen 
inte åberopas, detta sedan det konstaterats att avsikten med detta avtal varit att bevara 
skattesystemen i de båda länderna, vilket som sagt inte rättfärdigar särbehandling.210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
207 Punkt 14. (Se analogt dom i mål C 35/98 – Verkooijen, punkt 35, refererat i kap. 6.2 ovan och dom i  

  mål C 270/83 – Kommissionen mot Frankrike, punkt 24). 
208 Andra relevanta fall om den fria rörligheten för kapital: dom av den 8 juni 2004, mål C 268/03 – De 

  Baeck – om diskriminerande behandling vid försäljning av betydande aktiekapital till utländskt bolag; 
  dom av den 9 september 2004, mål C 219/03 – Kommissionen mot Spanien – om diskriminerande  
  beskattning på kapitalvinster av aktier; dom av den 15 juli 2004, mål C 315/02 – Lenz – aktievinster  
  från inhemska bolag beskattades förmånligare av österrikisk lag. 

209 Punkt 11. 
210 Punkterna 23, 25 och 26. (Se bland annat domen i mål C 80/94 – Wielockx, punkt 24 och mål 436/00 –  

  X och Y, punkt 53).  
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6.5 Sammanfattning 
 
Domen i fallet Baars kan anses medföra att om de aktuella nationella reglerna om 
reduktion av förmögenhetsskatt för aktieinnehavinnehav hade utgått ifrån ett 
minimiinnehav av aktier, så skulle det ha handlat om inskränkning av den fria 
rörligheten av kapital. 
Ett sådant aktiekapital i ett företag skulle nämligen inte kunna medföra ett betydande 
inflytande över bolagets verksamhet och det skulle då enligt domstolen inte längre röra 
sig om etableringsfrihet. 
 
Domstolen konstaterade i fallet Verkooijen att nederländsk lagstiftning beträffande 
undantag för aktieutdelning utgjorde en restriktion för kapitalrörelser som är förbjuden 
enligt artikel 1 i direktiv 88/361/EEG.  
Slutsatsen av denna dom blir således att inget hindrar att skattemedel från ett bolag 
(Petrofina) tillfaller ursprungsstatens (Belgien) statskassa och att etableringslandets 
(Nederländerna) statskassa tvingas utge skattelättnad till ägare av belgiska aktier. 
 
Domstolen konstaterade i fallet Manninen att territorialitetsprincipen inte under några 
omständigheter kan rättfärdiga en skillnad i behandling av aktieutdelning, om de olika 
typer av utdelningar som berörs av denna ojämlika behandling kan hänföras till 
objektivt likadana situationer. 
 
Domstolen har vidare i fallet Weidert slagit fast att artiklarna 56 och 58 EGF hindrar 
tillämpning av en nationell lagbestämmelse enligt vilken fysiska personer undantas från 
rätten att erhålla avdrag från skattepliktig inkomst för kostnader för förvärv av aktier 
som motsvarar kapitalinsatser i kapitalbolag som är etablerade i andra medlemsstater. 
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7 Övergripande analys 
 
En väl fungerande inre marknad är ett av gemenskapens huvudsakliga mål. Detta 
återfinns bland EG-fördragets principer i artikel 2 i det ursprungliga Romfördraget och 
sedermera även i unionsfördraget. Den inre marknaden skall förverkligas genom 
säkerställande av de fria rörligheterna. Jiménez sammanfattar rättsläget som följer: 
 

“Many of the problems concerning divergences between national taxation systems 
could only ever be fully resolved if legislative harmonization occurred. Taxation is 
however regarded as central to national sovereignty, and hence any extension of 
Community competence over tax is a hotly contested issue.”  211 

 
Direkt beskattning är en kompetens som tillfaller nationella myndigheter och nationell 
lagstiftning. I frånvaro av lagstiftning har EG-domstolens praxis varit det enda instru-
mentet för att säkra de fria rörligheterna och därmed även åstadkommit en harmoni-
sering av medlemsstaternas skattelagstiftning, trots att en sådan utveckling knappast 
finner sin avsikt i EG-fördraget. 
Enligt Jiménez så har EG-domstolens praxis medfört att medlemsstaterna blivit mer 
försiktiga när de sätter sina skatteregler för bolag. Jiménez tillägger: 
 

“There is little doubt that the ECJ’s decisions in relation to duties and taxation 
have made a significant contribution to the realization of a single market.”  212 

 
I sitt arbete med att harmonisera skatterätten för bolag inom unionen stödjer sig 
domstolen på fördragets grundläggande rättsprinciper och att gemenskapsrätten måste 
tas i beaktande när medlemsstaterna använder sig av sin kompetens på området för 
direkt beskattning. Till exempel kan följande uttalande ses i fallet ICI: 
 

” [a]lthough direct taxation is a matter for Member States, they must nevertheless 
exercise their direct taxation powers consistently with Community law.”  213 
 
 
 
 
 
 

                                                
211 Jiménez, Towards Corporate Tax Harmonization in the European Community, s. 258. 
212 Jiménez, Towards Corporate Tax Harmonization in the European Community s. 259. (ECJ –  

  European Court of Justice) 
213 Domen i mål C 264/96 – ICI, punkt 19, refererat i kap. 3.4 ovan. Liknande uttalanden kan ses i mål  

  C 279/93 – Schumacker, punkt 21, C 107/94 – Asscher, punkt 36 och C 250/95 – Futura – om  
  skatteregler för förlustavdrag, punkt 19. 
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7.1 Diskriminering  
 
Ett område som domstolen särskilt intresserat sig för är frågan om diskriminering. Med 
diskriminering avses att jämförbara situationer behandlas olika eller att icke jämförbara 
situationer behandlas lika. Direkt diskriminering och indirekt diskriminering är uttryck 
som ej återfinns i EG-fördraget, då dessa har tillskapats genom EG-domstolens 
praxis.214 Domstolen slog i sin utredning i fallet Avoir fiscal215 fast att det faktum att 
medlemsstaternas lagar om bolagsbeskattning inte hade harmoniserats inte kunde 
rättfärdiga skillnad i behandling. 
 
När det gäller juridiska personer kan det vara svårt att skilja mellan öppen och dold 
diskriminering. Vad som är en juridisk persons nationalitet och vad som är dess hemvist 
kan vara svårt att avgöra. Domstolen har dock ofta framhållit den juridiska personens 
säte som tjänande till att fastställa dess anknytning till en stats rättsordning, på samma 
sätt som nationaliteten när det gäller fysiska personer.216 
 
Bestämmelserna om fri rörlighet är primärt inriktade på att förbjuda öppen diskrimi-
nering, men i många fall görs dock i den nationella skattelagstiftningen ingen skillnad 
mellan skattesubjekt beroende på deras nationalitet. Istället är det ofta de skattskyldigas 
hemvist som är den avgörande faktorn för hur de beskattas, vilket enligt EG-domstolen 
utgör dold diskriminering, eftersom det leder till samma resultat.217 
 
Domstolen har i regel inte ansett att det faktum att subjekt med hemvist inom landet är 
obegränsat skattskyldiga, medan subjekt med hemvist utomlands endast är begränsat 
skattskyldiga, kan motivera att de sistnämnda får en sämre behandling enligt en viss 
skatteregel. 
 
När ett bolag utan hemvist i en medlemsstat fråntas rätten till ett skattetillägg 
(återbetalning), som bolag med hemvist har rätt till, är bolaget enligt domstolen i fallet 
Commerzbank 218 diskriminerat. Att det diskriminerade bolaget ej hade erlagt den skatt 
som återbetalningen syftade till, motiverar enligt domen inte en sådan diskriminering. 
I fallet AMID219 kunde inte heller en särbehandling av moderbolag och filialer 
motiveras, varför den ansågs strida mot bestämmelserna om etableringsfrihet. 
 
Av praxis framgår emellertid att även andra hinder för de fria rörligheterna än öppen 
eller dold diskriminering kan vara otillåtna. Det rör sig då om regler som är till särskilt 
förfång för utländska subjekt eller som på annat sätt negativt särbehandlar ett gränsöver-
skridande förhållande, exempelvis regler som utformats på sådant sätt att de avhåller 
landets egna rättssubjekt från att etablera sig i andra medlemsstater, exempelvis genom 
att beskatta utländska inkomster hårdare än inhemska. 

                                                
214 Se t. ex. mål C 330/91 – Commerzbank – beträffande dold diskriminering, refererat i kap. 3.2 ovan. 

  och mål C 270/83 – Avoir fiscal – om öppen diskriminering, refererat i kap. 3.1 ovan.  
215 Mål C 270/83 – Avoir fiscal, refererat i kap. 3.1 ovan. 
216 Se domarna i mål C 270/83 – Avoir fiscal. refererat i kap. 3.1 ovan och mål C 264/96 – ICI refererat i 

  kap. 3.4 och 4.3 ovan – om diskriminering och mål C 330/91 – Commerzbank refererat i kap. 3.2 ovan  
  – om dold diskriminering. 

217 Se dom av den 12 april 1994 i mål C 1/93 – Halliburton, refererat i kap. 3.3 och 4.2 ovan. 
218 Mål C 330/91 – Commerzbank, refererat i kap. 3.2 ovan. 
219 Mål C 141/99 – AMID, refererat i kap. 3.5 ovan. 
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7.2 Omständigheter som kan rättfärdiga hinder  
 
De rättsfall som här studerats visar på att EG-domstolen har tagit hänsyn till parternas 
motiveringar utifrån risken för skatteflykt och förluster för statskassan, samt viljan att 
bevara kongruensen i skattesystemet. Domstolen har dessutom medgivit att dessa skulle 
kunna utgöra giltiga skatterättsliga grunder för ingrepp i friheterna. 
 
Domstolen har detta till trots inte i något av fallen medgivit dessa skäl som giltiga 
beträffande ingrepp i de här behandlade friheterna. (I fallet Bachmann handlade det 
främst om den fria rörligheten för arbetstagare.) 
 
I de i arbetet presenterade fallen har parterna även motiverat sig utifrån behovet av en 
effektiv skattekontroll220 och pekat på att det diskriminerade företaget åtnjuter andra 
skattefördelar,221 men dessa skäl har i samtliga fall där de åberopats, avfärdats av 
domstolen, då de ej kunde anses som tungt vägande skäl av allmänintresse. 
Det är viktigt att i varje enskilt fall bestämma vilken typ av överträdelse av fördraget det 
rör sig om. Detta har betydelse för möjligheterna att trots allt rättfärdiga åtgärden. 
 
Diskriminerande eller på andra sätt hindrande nationella regler rörande ingrepp i den 
fria rörligheten för tjänster kan godtas om de grundas på hänsyn till allmän ordning, 
säkerhet och hälsa.222 (Artiklarna 46, 56 och 55). 
 
Sådana nationella regler rörande den fria rörligheten för kapital kan godtas genom 
artikel 58 och rådets direktiv 88/361/EEG, som definierar begreppet kapitalrörlighet.223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
220 Domstolen har funnit att behovet av en effektiv skattekontroll endast kunde utgöra ett tänkbart hänsyn, 

  som ett tungt vägande allmänintresse, som kan motivera ett hinder. (Se mål C 250/95 – Futura och 
  mål C 87/99 – Zurstrassen. 

221 Domarna i mål C 208/00 – Überseering, refererat i kap. 2.4 ovan och mål C 270/83 – Kommissionen 
  mot Frankrike (’Avoir fiscal’ ), refererat i kap. 3.1 ovan. 

222 Domen i mål C 264/96 – Imperial Chemical Industries (’ ICI’ ) mot K. Hall Colmer, refererat i kap. 3.4 
  och 4.6 ovan. 

223 Se domarna i mål C 35/98 – Verkooijen, refererat i kap 6.2 ovan – där rättsläget klarnade då domstolen 
  förklarade innebörden av artikel 58 EGF och mål C 484/93 – Svensson, refererat i kap. 5.2 ovan. 
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8 Slutsats 
 
EG-domstolen har tolkat och tillämpat gemenskapsrätten till att omfatta en skatterätt för 
bolag, gemensam för EU:s medlemsstater.  
 
När den har bedömt de enskilda fallen på området har domstolen genomfört en under-
sökning i flera steg och börjat med att undersöka om den situation skatteregeln täcker 
omfattas av fördragets bestämmelser.  
Vidare måste skatteregeln leda till en negativ diskriminering eller annat missgynnande, 
för att komma ifråga för vidare utredning av domstolen. 
 

• I fördraget förbjuds primärt öppen diskriminering, baserad på nationalitet. 
• Enligt praxis är dock även dold diskriminering, baserad på något annat 

kriterium för särskiljande, förbjuden. 
• Dold diskriminering föreligger om det kriterium för särskiljande som 

används i praktiken leder till samma resultat som en öppen diskriminering. 
• För diskriminering krävs att utländska och inhemska subjekt kan anses 

befinna sig i objektivt sett jämförbara situationer – när det inte föreligger 
någon objektiv skillnad avseende förhållandena för utländska och inhemska 
subjekt som motiverar att dessa behandlas på olika sätt. 

• Av domstolens praxis framgår att det är mycket sällan som situationerna inte 
har ansetts jämförbara. 

 
En utredning görs sedan av domstolen av huruvida diskrimineringen utgör ett ingrepp i 
någon av friheterna och om samtliga dessa förutsättningar är uppfyllda undersöker 
domstolen som ett sista steg om regeln kan rättfärdigas på särskild grund, (giltiga 
anledningar för ingrepp i friheten), med stöd av fördragsbestämmelse eller praxis. 
Om så inte kan ske återstår endast att konstatera att regeln är fördragsstridig. 
 
Resultatet av domstolens arbete är att likabehandlingsprincipen genom de fyra frihet-
erna fullt ut är gällande för nationell skattelagstiftning, på så vis att medlemsstaterna 
genom respektive bolagsrätt inte kan behandla bolag från andra medlemsstater annor-
lunda från de inhemska bolagen; detta så länge de är i en jämförbar situation. Principen 
tillämpas på värdstaten såväl som på ursprungsstaten. 
 
Såväl öppen diskriminering som dold diskriminering är uttryck som ej går att utläsa ur 
fördragen, men som enligt domstolens praxis är otillåten mot bolag i andra medlems-
stater; detta så länge inhemska bolag är i en jämförbar situation med de från andra 
medlemsstater etablerade bolag. Det är därmed inte otillåtet att i medlemsstaterna göra 
åtskillnad mellan inhemska bolag och bolag från andra medlemsstater; detta då de inte 
alltid är i en jämförbar situation. 
 
Slutligen kan konstateras att EG-rättsliga friheter och grundläggande rättsprinciper 
gäller över medlemsstaternas skattelagstiftning och dubbelbeskattningsavtal.  
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9 Källförteckning och rättsfallssamling 
 
 
Rättskällor  
 
Europeiska gemenskapens fördrag (EG-fördraget) 
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Dir. 77/799/EEG – av den 19 december 1977, om ömsesidigt bistånd av medlemsstater-
nas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område. 
 
Dir 88/361/EEG – av den 24 juni 1988, för genomförandet av artikel 67 EGF. 
 
Dir. 90/434/EG – av den 23 juli 1990 (Fusionsdirektivet), om ett gemensamt 
beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller 
andelar som berör bolag i olika medlemsstater. 
 
Dir. 90/435/EG – av den 23 juli 1990 (Dotterbolagsdirektivet), om ett gemensamt 
beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika 
medlemsstater. 
 
Dir. 2003/48/EG – av den 3 juni 2003 (Sparandedirektivet), om beskattning av 
inkomster från sparande i form av räntebetalningar. 
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