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Sammanfattning 

Den indirekta beskattningen är numera nästintill fullständigt harmoniserad inom EU. Be-
skattningen av aktieutdelningar till fysiska personer är en direkt skatt vilken saknar direkt 
EG-rättslig reglering. Utformningen av denna beskattning är alltså lämnad åt de enskilda 
medlemsstaterna vilka tillämpar olika former av bolagsskattesystem. Dessa bolagsskatte-
system varierar i sin tillämpning av ekonomisk dubbelbeskattning. Vissa stater önskar 
eliminera dubbelbeskattningen genom lättnader av olika slag, antingen på bolagsnivå 
eller på aktieägarnivå.  

Vid internationella aktieinvesteringar uppstår dock problem ur statsfinansiell synvinkel. 
Lättnader av dubbelbeskattningen på en nivå blir kompenserade av beskattning på en 
annan nivå. Om ett av de två skattesubjekten, aktieägaren eller bolaget, befinner sig i ett 
annat land så uteblir denna kompensation. Detta gör att det är lockande för staterna att 
underlåta en tillämpning av lättnader om något av skattesubjekten befinner sig i ett annat 
land.  

Medlemsstaterna är, trots avsaknad av EG-rättslig reglering, fortfarande bundna av re-
gleringen i EG-fördraget. Detta har lett till att EG-domstolen i ett flertal fall underkänt 
skatteregler på grund av deras fördragsstridiga effekter. Den fria rörligheten för kapital 
avser garantera att kapitalrörelser sker obehindrat mellan medlemsstaterna. Om en stat 
underlåter att utsträcka sina eventuella lättnader till att gälla utdelningar från utländska 
bolag eller utdelningar från inhemska bolag till utländska aktieägare så påverkar staten 
investeringsbeslutet hos aktieägaren. Det blir mindre förmånligt att investera kapital utan-
för en viss stat eller inom en viss stat. Detta avskräcker från investeringar vilka, utan be-
skattningens närvaro, skulle företagits. En skatteregel av detta slag utgör därför en otillå-
ten åtgärd vilken strider mot EG-fördragets regler om fri rörlighet. 
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KAPITEL 1 

Uppsatsens syfte 

Inledning 
Artikel 2 i EG-fördraget1 uttrycker EU:s principiella mål. Samarbete mellan medlemssta-
terna ska på ett hållbart och sunt sätt främja ekonomisk utveckling och socialt skydd. 
Artikel 4 uttrycker den prefererade ekonomiska politiken, en liberal teori enligt vilken 
den fria marknaden skapar bästa möjliga förutsättningar för effektivisering och utnyttjan-
de av tillgångar. En rättvis och fri marknad kräver lika villkor för marknadens aktörer. 
EU måste därför ha ett regelverk vilken kan garantera att medlemsstaterna öppnar upp 
sina marknader och behandlar aktörer på likvärdiga villkor, en lagstiftning som skyddar 
marknaden från influenser utan ren ekonomisk natur. EU har, med hjälp av reglering i 
form av EGF och utarbetad praxis i EG-domstolen2, möjliggjort och till stor del realiserat 
den gemensamma europeiska marknaden. Påverkan i form av politiska, marknadsprotek-
tionistiska ingrepp har snedvridande effekter på konkurrensen vilket motverkar målet och 
strider mot den materiella lagstiftningen i EGF.3 EU:s övriga institutioner har dessutom 
kompetens att utfärda bindande rättsakter i form av förordningar och direktiv vilka detal-
jerat reglerar viktiga områden.4 

Medlemsstaternas skattelagstiftningar har till stora delar lämnats utanför direkt reglering, 
trots EG-rättens vidgade rättsliga inflytande överlag. Det är alltså ett rättsområde som 
fortfarande till största del regleras på nationell nivå. Kommissionen har på grund av ris-
ken för snedvridande effekter på konkurrensen haft ambitioner att harmonisera medlems-
staternas skattelagstiftningar. Redan på 60-talet kom rapporter om behovet av en harmo-
nisering av den direkta beskattningen.5 Till viss del har en gemensam skattelagstiftning 
åstadkommits, men medlemsstaterna har visat sig motvilliga till att lämna ifrån sig allt för 
mycket.6 Harmoniseringsambitionerna har därför till stora delar varit resultatlösa och 
fokus har istället skiftat till att uppnå en samordning av regelverken istället för en harmo-
nisering.7  

Till dess att samordning förverkligats får EU förlita sig på att EGD genom praxis åtmin-
stone klargör de gränser för medlemsstaternas självbestämmanderätt som EGF sätter upp. 
Detta är även anledningen till varför EGD är den viktigaste institution vad gäller EU och 
beskattningen. Då EU:s medlemsstater inte kan komma överens tar EGD över den lagstif-

                                                 
1 Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av den europeiska gemenskapen, nedan refererad till 
som EGF eller endast fördraget. 
2 Nedan refererad till som EGD eller endast domstolen. 
3 Denna materiella lagstiftning skyddar målen genom att garantera upprätthållandet av fri rörlighet för per-
soner, varor, tjänster och kapital. 
4 Kommissionen, Europaparlamentet samt Rådet.  
5 Neumarkrapporten och Segrèrapporten låg till grund för kommissionens första harmoniseringsprogram 
Commission Memorandum to the council of 8 February 1967 och Commission Memorandum to the coun-
cil of 26 June 1967, se Ståhl (1996), s. 135. 
6 Harmonisering har kunnat uppnås inom den indirekta beskattningen samt till viss utsträckning även direkt 
beskattning. Dessa områden kommer närmare beskrivas och diskuteras nedan. 
7 Se exempelvis KOM(2006) 823 slutlig. 
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tande rollen och kontrollerar kompabiliteten mellan medlemsstaternas beskattning och 
den gemensamma marknaden.8 EGD, vilken har som uppgift att tolka fördraget, under-
känner alla åtgärder från medlemstaterna som direkt och indirekt diskriminerar utländska 
aktörer eller undergräver möjligheter för aktörer att verka över gränserna på lika villkor 
inom EU. För att en sådan kontroll ska bli effektiv måste begreppet ”åtgärder” inkludera 
alla former av handlingar vilka får en effekt som är oförenlig med fördraget, inte minst 
skatteregler. 

1.1 Introduktion till problemområdet 
Arbetet med att uppnå någon form av harmoni mellan marknaden och beskattningen av 
intäkterna, utan harmonisering, innebär ett lösande av inneboende motstridigheter. Den 
fria gemensamma marknaden som den bäst lämpade ekonomiska strategin för att uppnå 
den effektivaste förvaltningen av tillgångar är naturligt inkompatibla med beskattningens 
principiella utgångspunkt, finansiering av en rättvis och offentlig förvaltning av viktiga 
nationella tillgångar och tjänster. Det kan i vissa fall vara så att uppnåendet av en grund-
läggande inhemsk skatterättslig princip, som neutralitetsprincipen, kräver åtgärder som 
snedvrider marknaden internationellt.9 

Medlemsstaternas skattelagstiftningars olika karaktärer skapar ett oöverskådligt rättssy-
stem där det finns stora risker för dold diskriminering och kostnader för företag som be-
driver gränsöverskridande verksamhet. Olika skattesystem gör det därför även möjligt för 
de ekonomiska aktörerna att skatteplanera och därmed fokusera på aspekter som ligger 
utanför det marknadsekonomiskt mest rationella. Det finns skattemässiga incitament att 
handla på ett sätt som inte skulle föredras av en fri, obunden ekonomisk aktör på en glo-
baliserad europeisk marknad. Följden blir en snedvridning av marknaden vilket i sin tur 
gör att Europas tillgångar inte längre utnyttjas på det effektivaste sättet, alltså där tillgång 
och efterfrågan möts och genom fri konkurrens slår ut de ineffektiva företagen från 
marknaden. EU:s ambition om den fria marknaden och dess fördelar förhindras att för-
verkligas fullt ut om de skattemässiga incitamenten kvarstår. 

Effekterna av denna inre motsättning är, åtminstone i teorin, möjlig att begränsa genom 
effektiv lagstiftning och en neutral beskattning även vid internationella förhållanden. Det-
ta ställer höga krav på att lagstiftaren ständigt justerar regler för att passa utvecklingen 
(globaliseringen) av marknaden. Globaliseringen ställer också krav på tjänstemännen på 
skattemyndigheterna då det gäller att fylla i de luckor som uppstår i lagstiftningen vid 
exempelvis fördragsstridiga bestämmelser.10 

                                                 
8 Detta har gett upphov till debatt och en hel del kritik. Denna studie kommer dock inte fördjupas i proble-
matiken avseende EGD:s ökande inflytande på medlemsstaternas självbestämmanderätt utan endast obser-
vera resultatet av denna inom en avgränsad del av beskattningen. 
9 Denna principkollision granskas exempelvis i mål C-118/96 Safir [1998] REG I-1919, där ett försök från 
statens sida att uppnå neutralitet genom att kompensera avkastningsskatt på inhemska försäkringsbolag 
genom ta ut en premieskatt utbetalda till utländska försäkringsbolag hindrade friheten för de utländska 
bolagen att tillhandahålla tjänster.  
10 Den indirekta effekten av EG-fördraget innebär att myndigheter har en skyldighet att bortse från lagar 
och bestämmelser som strider mot fördraget, se mål C- 14/83 Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v. 
Land Nordrhein-Westfalen [1984] ECR 1891. 
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Kristina Ståhl observerade redan 1996 problematiken mellan bolagsskattesystemens olika 
utformning och EU:s mål om fria kapitalrörelser.11 Ståhls avhandling har inspirerat denna 
studie vilken kommer baseras på hennes problematisering för att vidare studera utveck-
lingen på EU nivå sedan avhandlingen offentliggjordes. Denna studie, i likhet med 
Ståhls, avgränsas till att behandla beskattningen av aktieutdelningar till fysiska personer 
vilka har investerat utan syfte att erhålla ett bestämmande inflytande över bolaget.12  

Området är intressant ur ett flertal perspektiv: medlemsstaternas beskattning av aktieut-
delningar kan skilja sig åt på många olika sätt; området saknar direkt reglering på EG-
nivå; aktieinvesteringar är förmodligen ett av det mest lättpåverkade agerandet över med-
lemsstaternas gränser på grund av transaktionens enkelhet; det är dessutom ett område 
där EGD på senare år tvingats underkänna ett flertal medlemsstaters skattelagstiftning. 

Det sker i huvudsak tre olika former av transaktioner vid handel med aktier: först och 
främst kan en spekulativ investering göras främst på aktiens värde på börsen och handlar 
alltså om en transaktion mellan ägare och köpare; resterande transaktioner sker mellan 
aktiebolag och aktieägare i form av utdelning eller kapitaltillskott. Denna studie fokuserar 
på den senare transaktionen på grund av sambandet mellan aktiebolagets behov av kapi-
talinvesteringar och beskattningen av aktieägaren. Genom att påverka aktieägarens inve-
steringsbeslut där avkastningen beskattas olika hos olika aktiebolag ger skattereglerna 
incitament till att välja andra aktier. Följden blir att även aktiebolagets möjligheter att 
anskaffa kapital påverkas. 

Ekonomisk dubbelbeskattning föreligger då samma skatteobjekt (bolagsvinsten och ak-
tieutdelningen i det här fallet) beskattas i två led med olika skattesubjekt. Fullständig 
dubbelbeskattning föreligger alltså då bolagsvinsten beskattas fullt ut i form av bolags-
skatt för aktiebolaget och därefter aktieutdelningen i form av inkomstskatt hos aktieäga-
ren. För att undvika denna dubbelbeskattning kan ett antal olika lättnader tillämpas, alltså 
genom olika bolagsskattesystem. Medlemsstaten avstår då en del av sin finansiering till 
fördel för olika neutraliseringseffekter. Vid internationella förhållanden finns det dock ett 
flertal problem vilka leder till att medlemsstaterna tillämpar utdelningsbeskattning på ett 
sätt som kan komma att strida mot EGF. En stat som tillämpar en lättnad i sitt bolagsskat-
tesystem kompenserar denna genom att en beskattning sker på en annan nivå. Denna 
kompensation kan dock utebli om investeringen är gränsöverskridande eftersom beskatt-
ningen på de olika nivåerna sker i två skilda stater. Stater har därför skäl att underlåta 
internationella investeringar åtnjutandet av skattelättnader, utdelningar från utländska 
aktiebolag eller utdelningar till utländska aktieägare riskerar därför en hårdare beskatt-
ning än de rent inhemska situationerna. 

Den fria rörligheten för kapital är en av EG-rättens grundläggande friheter. Den avser 
garantera att kapitalrörelser i form av investeringar och betalningar fritt ska kunna cirku-
lera inom den gemensamma marknaden. Medlemsstaterna är bundna att utforma sin eko-
nomiska politik så att kapitaltransaktioner mellan stater inte begränsas. Frågan uppkom-
mer dock i vilken utsträckning den fria rörligheten för kapital begränsar medlemsstater-

                                                 
11 Ståhls doktorsavhandling: Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser.  
12 Orsaken till varför syftet med investeringen är viktig i avgränsningssyfte kommer framgå nedan.  
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nas rätt att utforma sina bolagsskattesystem och hur deras sätt att tillämpa olika lättnader 
på ett särbehandlande sätt kan komma att strida mot den fria rörligheten för kapital. 

1.2 Syftet med denna uppsats 
Ambitionen med denna uppsats är tvådelad, huvudsyftet är att finna vad som är det avgö-
rande då man bedömer ett bolagsskattesystem ur ett EG-rättsligt perspektiv för att vidare 
kunna åskådligöra EG-rättens begränsande inflytande på bolagsskattesystemen genom en 
applikation av dessa bedömningsgrunder på konstruerade bolagsskattesystem.  

För att hitta dessa bedömningsgrunder måste man dock först finna förhållandet mellan 
beskattningen av aktieutdelningar och EGF. Hur ska den fria rörligheten tillämpas och 
vilken fördragsfrihet aktualiseras vid beskattning av aktieutdelningar? Vilka beskatt-
ningsmoment bör studeras samt vilka effekter av beskattningen komma att utgöra be-
gränsningar av denna fördragsfrihet? 

1.2 Metod och disposition 
Uppsatsen kommer inledningsvis introducera rättsområdena i en mer allmän stil. Avsik-
ten är att fastställa förhållandet mellan EG-rätten och medlemsstaternas beskattningsrätt 
för att se samspelet mellan rättsområdenas principer och hierarkiska ordningen av regel-
verken. Därefter kommer ämnesområdet inskränkas, beskattningssystemen avseende ak-
tiebolag och aktieutdelning beskrivs och EGD:s syn på beskattningen av internationella 
aktieinvesteringar granskas. Det avgränsande området analyseras sedan för att besvara 
hur EG-domstolens avgöranden ska tolkas, framförallt avseende effekten av beskattning-
en av utdelningar. Förhoppningen är att detta kommer utmynna i en metod för att i en 
enskild situation och dess eventuella kapitalmarknadseffekt för att kunna avgöra huruvida 
denna effekt strider mot fördraget.  

Uppsatsen är indelad i fem delar varav fyra av dem är mestadels introduktion samt redo-
görande av rättsområdet och ämnet. I del II introduceras beskattningsrätten som rättsom-
råde. De relevanta beståndsdelarna granskas för att klargöra uppbyggnaden av staters 
beskattning och de olika beskattningssystemen. Här görs även en redogörelse av de 
grundläggande tolkningsprinciperna som används inom den interna och den internationel-
la skatterätten.  

I del III görs en introduktion till EG-skatterätten. De olika direktiv vilka skapat en har-
moniserad beskattning inom den indirekta skatten samt delar av den direkta kommer be-
röras. Störst fokus ligger dock i den direkta skatten där harmonisering fortfarande inte 
skett, ett rättsområde som genom domstolarnas tolkning av EGF bedömer medlemssta-
ternas skattesystem ur ett marknadsperspektiv.  

I del IV kommer först en djupare redogörelse av den ekonomiska dubbelbeskattningen av 
aktieutdelningar samt de olika bolagsskattesystem som används för undvikande av dessa. 
Därefter kommer bolagsskattesystemens relation till EG-rätten utredas där EGF och 
EGD:s praxis kommer presenteras. 

I den avslutande delen analyseras rättsläget för att fastställa vilka slutsatser som kan dras 
avseende uppsatsens frågeställningar. 

1.3 Uppsatsens avgränsning 
De inledande avsnitten i uppsatsen är mycket öppna och syftar främst till att introducera 
läsaren till rättsområdet och dess tolkningsmetoder. Dessa delar gör sig därför bäst ge-
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nom att avgränsas i så liten mån som möjligt utan att träda utanför områdenas relevanta 
aspekter. 

Det finns ingen ambition på att beskriva och analysera länders aktuella bolagsskattesy-
stem. Att genomföra en fullständig studie av alla olika bolagssystem i Europa eller ens 
fullt ut beskriva Sveriges bolagsskattesystem i sin helhet gör sig bäst i en separat studie. 
Istället kommer denna uppsats sikta på teoretiska system där variationer i beskattningen 
härleds ur de variabler som finns i de flesta bolagsbeskattningssystem. Eftersom det finns 
två möjliga subjekt i beskattningen av utdelningar så existerar i stort sett ett begränsat 
antal möjliga variationer om man bortser från variabler såsom skattesatser. Det är inte 
endast av arbetsekonomiska skäl som detta är en bättre metod utan även på grund av den 
dynamiska karaktär som skattelagstiftning har. Skattelagstiftningens natur leder till att 
den förändras kontinuerligt i takt med regeringsskiften och folklig opinion, därför blir 
direkta komparativa studier av staters skattesystem snabbt inaktuella. 

Av alla olika möjliga kapitaltransaktioner mellan bolag och aktieägare som befinner sig i 
olika stater så kommer först och främst aktieutdelningar till fysiska personer som investe-
rar i aktieportföljer behandlas. Det finns ett stort antal olika former av specialregler vad 
gäller beskattningen av koncerner eller fåmansbolag vilka dessutom behandlas annorlun-
da ur ett EG-skatterättsligt perspektiv.13 Det är även enkelt att se vilka effekter beskatt-
ningen har om studien begränsas till att omfatta endast två skattesubjekt. 

Problematiken kommer utredas med hänsyn till den fria rörligheten för kapital vilken är 
den frihet som har betydelse för skatteregler vilka påverkar aktieinvesterares beslut. Or-
saken till detta kommer framgå tydligare nedan. 

                                                 
13 Detta på grund av delvis harmoniserade regelverk, se vidare om detta i kapitel 4. 
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Beskattningsrätten i allmänhet 
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KAPITEL 2 

Nationell beskattning 

Inledning 
En välfungerande och effektiv beskattning är odiskutabelt viktig för en stats organisation 
och förvaltning. Det handlar om finansiering av de i förhand bestämda uppgifter som 
åligger staternas och kommunernas diverse förvaltande organ att garantera. Som den 
främsta källan till inkomst för stater och kommuner, tjänar beskattningen ett syfte som 
konkurrerar med de intressen som finns hos skattskyldiga att behålla sina inkomster in-
takta.14 Beroende av vilken form av styre som staten har kan dessa förutbestämda uppgif-
ter vara mycket varierande. Det finns mycket stora variationer inom olika politiska pro-
gram där vissa vill ha en låg nivå av statlig förvaltning medan andra vill ha mer. Dessa 
variationer gör det svårt att fastställa något allmängiltigt användningsområde för skattein-
täkterna. Beskattningens egentligen enda gemensamma nämnare är det mycket öppna 
syftet att finansiera statens åtaganden. 

Eftersom beskattning trots allt är en inskränkande åtgärd gentemot individen så måste 
beskattningen förenas med effektivitet, rättvisa och rättsäkerhet. Ännu viktigare för frå-
geställningen i uppsatsen är frågan om hur skattesystemen ska kunna förenas med en fri 
marknad? För att statens beskattning ska utformas i enlighet med dessa värden och inver-
ka så lite som möjligt på individers och företags situationer så har grundläggande skatte-
rättsliga principer utvecklats.  

Även om principerna som behandlas i detta avsnitt i stor utsträckning kan vara applicer-
bart på många länders beskattning så bör det belysas att texten nedan kommer att vara 
skriven ur ett svenskt skatterättsperspektiv. 

2.1. Skatterättsliga principer 
Genom historien har ett antal principer som styr beskattningen och dess regelverk utarbe-
tats. Principerna kan appliceras på både inhemsk som internationell skatterätt och syftar 
till att säkerställa en rättvis beskattning samt bevara rättstatligheten i regelverket.  

Den ena gruppen principer avser fördelningen av skattebördan på de olika skattesubjek-
ten, alltså vem som ska beskattas och hur mycket skatt som ska betalas. Skatteförmåge-
principen och intresseprincipen är två av den här typen av principiella ståndpunkter.15 
Intresseprincipen hänvisar till det intresse som skattesubjektet har att utnyttja det som 
skattintäkterna används till, alltså ju större intresse du har att utnyttja en viss tjänst eller 
tillgång desto mer bör du beskattas. I internationell rätt har intresseprincipen avgörande 
betydelse för beskattningsrättens fördelning mellan stater, en person blir inte beskattad av 
länder man inte har någon form av anknytning till och därmed inte heller något intresse i 

                                                 
14 Detta är vad som vanligtvis brukar kategoriseras som beskattningens fiskala mål. Övriga mål som finns 
med beskattningen brukar sägas vara fördelningspolitiska, konjunkturpolitiska samt ha mål där staten för-
söker styra medborgares beteenden på olika sätt, exempelvis genom s.k. Punktskatter. Se Lodin, Linden-
crona, Melz, Silfverberg (2007), s. 2 – 3. 
15 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg (2007), s. 23. 
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att utnyttja statens tjänster där.16 Skatteförmågeprincipen sätter skatternas höjd i förhål-
lande till skattskyldigas inkomst. Personer ska beskattas i förhållande till sin förmåga. 
Denna princip har stor betydelse vid motiveringen av den progressiva beskattningen vil-
ken exempelvis Sverige tillämpar vid inkomstbeskattning.17 

Medan de ovan nämnda principerna kan sägas uttrycka syftet med beskattningen samt 
vilken skattebas som bör tillämpas för att uppnå en så rättvis beskattning som möjligt så 
är den andra gruppen principer garantier för skattskyldigas rättsäkerhet och fria agerande. 
Likformighetsprincipen har ungefär samma betydelse i skatterätten som i andra rättsliga 
discipliner. Den avser att garantera att beskattningen utformas på ett sätt så att lika fall 
skall behandlas lika, eller mer konkret att personer i lika situationer och med samma in-
komster ska beskattas på samma sätt.18 Neutralitetsprincipen är mycket viktig ur ett 
marknadsekonomiskt perspektiv. Skatterna ska enligt denna princip sträva efter att i så 
stor utsträckning som möjligt stå utanför handlingsavväganden. Om en person står inför 
ett val mellan två olika ekonomiska handlingsvägar så ska det inte vara så att det finns 
skattemässiga skäl att handla på det ena sättet före det andra. Med andra ord ska ekono-
miskt likvärdiga alternativ före skatt vara ekonomiskt likvärdiga efter skatt.19 

2.3 Direkt och indirekt beskattning 
Direkta och indirekta skatter är ett sätt att dela in skatterna i två huvudkategorier. Upp-
delningen visar vem som betalar skatten, den skattskyldige, samt vem som slutligen be-
lastas av skatten, skattebäraren. Först och främst har vi de direkta skatterna. I denna kate-
gori placeras alla de skatter där den skattskyldige även är skattebärare. Här kan man ka-
tegorisera skatter som den statliga och kommunala inkomstbeskattningen samt den statli-
ga kapitalbeskattningen.20 Den andra kategorin skatter är de indirekta skatterna. Dessa 
skatters syfte är inte att belasta den skattskyldige utan den skattskyldige får kompensation 
genom att skjuta över den verkliga bördan på någon annan. Den utan tvekan största for-
men av indirekt skatt är momsen. Momsen rullar vidare skattebördan i varje produktions-
led tills den når fram till den slutliga konsumenten av varan eller tjänsten. Den slutliga 
konsumenten saknar dock skatteplikt, skattebördan bärs genom en höjning av priset för 
den slutliga produkten. Den skattepliktiga producenten fakturerar alltså den betalda skat-
ten till nästa led i produktionskedjan för att slutligen fakturera konsumenten.21  

                                                 
16 Intresseprincipen kan även ses som en grundprincip från vilken internationella beskattningsprinciper, 
särkilt domicilprincipen, kan härledas ur. 
17 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg (2007), s. 24. 
18 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg (2007), s. 36. Intressant att belysa redan i denna inledande del av 
uppsatsen är att likformigheten har haft ett stort inflytande vid bedömningen av diskriminering i EG-
rättsliga sammanhang. EG domstolen har i ett flertal rättsfall uttalat att det krävs att personer är i samma 
situation för att en skillnad i beskattningen av dem ska kunna anses vara diskriminerande. Exempel på detta 
bedömningskriterium kan utläsas i mål C-279/93 Finanzamt Köln-Alstadt v. Roland Schumacker [1995] 
ECR I-225 där EG-domstolen under punkt 30 fastslår att ” It is also settled law that discrimination can 
arise only through the application of different rules to comparable situations or the application of the same 
rule to different situations.”. 
19 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg (2007), s. 36. 
20 Johansson, Rabe (2000), s. 49. 
21 Johansson, Rabe (2000), s. 52. 
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KAPITEL 3 

Internationell beskattning 
Inledning 
Då gränsöverskridande skattepliktiga handlingar företas uppstår frågan om vilken stat 
som har rätt att beskatta personens inkomster. Ett enkelt exempel är om en person från 
Sverige åker över till Danmark för att arbeta under en begränsad tid, ska personen betala 
skatt i Sverige eller Danmark, eller kanske i båda staterna? I detta kapitel kommer först 
och främst de internationella beskattningsprinciperna vilka på olika grunder ger beskatt-
ningsrätt åt stater. Dessa principer leder till, vilket kommer att framgå nedan, såkallad 
internationell juridisk dubbelbeskattning.22  

För att lindra eller förhindra dubbelbeskattningen har staterna utvecklat två metoder, an-
tingen löses den genom intern lagstiftning eller så ingår stater avtal med varandra för att 
fördela beskattningsrätten. 

3.1 Internationella beskattningsprinciper 
En stat kan ha beskattningsrätt både på grund av skatteobjektets intjänande samt skatte-
subjektets hemvist. Beskattningsrätt föreligger enligt hemvistprincipen då skattesubjektet 
har en tillräcklig anknytning till staten.23 En person som har tillräcklig anknytning till en 
viss stat är därmed obegränsat skattskyldig där, vilket innebär att alla inkomster oavsett 
från vilket land de härrör från är skattpliktiga i den staten.24 Källstatsprincipen förlägger 
skatteplikten till skatteobjektets anknytning till en viss stat. Detta innebär alltså att in-
komstens intjänande i en viss stat även ger beskattningsrätt till denna stat för just den 
inkomsten.25 

Eftersom både hemviststaten (hemvistprincipen) och källstaten (källstatsprincipen) har 
rätt att beskatta en inkomst uppstår en risk för såkallad internationell juridisk dubbelbe-
skattning. En person blir först beskattad av den stat i vilken inkomsten genererats för att 
sedan bli obegränsat skattskyldig i sin hemviststat för sin sammanlagda inkomst oavsett 
vart ifrån denna inkomst kommer från. För att undvika att detta leder till en mycket orätt-
vis och hård beskattning av personer som agerar gränsöverskridande så måste stater på 
något sätt utveckla metoder för att lindra eller eliminera dubbelbeskattningen. 

3.2 Intern internationell beskattning 
För att lösa den juridiska dubbelbeskattningen så finns först och främst möjligheten för 
hemviststaten att i den interna skattelagstiftningen reglera beskattningen av utländska 
inkomster på ett sätt så att den utländska skatten kompenseras genom någon form av lätt-
nad i hemviststatens beskattning, exempelvis genom avräkning av utländsk källskatt.  
Den andra möjligheten är självklart att källstaten på något sätt lindrar dubbelbeskattning-

                                                 
22 Kortfattat innebär internationell juridisk dubbelbeskattning att samma skattesubjekt blir beskattad för 
samma skatteobjekt i två stater, under samma tidsperiod. Se Dahlberg (2007), s. 24. 
23 Dahlberg (2007), s. 23. 
24 Svensk intern internationell beskattning utgår från hemvistprincipen. Obegränsad skattskyldig i sverige 
är man enligt 3 kap. 3 § inkomstskattelagen om man är bosatt, stadivarande vistas eller har en väsentlig 
anknytning till Sverige.  
25 Dahlberg (2007), s. 24. 
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en i sin interna lagstiftning, exempelvis genom att låta bli att beskatta personer med skat-
terättslig hemvist i ett annat land. 

Båda interna lösningar har sina respektive problem på grund av risken att staters skatte-
bas blir hotad vid en alltmer internationaliserad arbetsmarknad. Reglerna i den interna 
skattelagstiftningen måste alltså regleras på ett sätt som garanterar skatteintäkterna.  

3.3 Skatteavtalsrätten 
Den andra metoden att undanröja dubbelbeskattning och undvika eller lindra att kollisio-
nerna mellan skattesystemen får alltför negativa effekter på handel och arbetskraftsutbyte 
är att stater avtalar om fördelningen av beskattningsrätten, såkallade dubbelbeskattnings-
avtal.26 Till skillnad från den interna internationella beskattningsrätten som är unilateral 
så är skatteavtalsrätten åtminstone bilateral, vilket möjliggör översyn av de alla inblanda-
de systemens kompabilitet vid gränsöverskridande transaktioner.  

Avtalen är utformade individuellt men har OECD:s modellavtal som grund.27 Enligt den-
na modell ska stater undvika dubbelbeskattningen genom bland annat avräkningssystem. 
Skattskyldiga kompenseras för betald källskatt genom att medge avräkning från den in-
hemska skatten, s.k. ”ordinary-credit”, utan kompensation för eventuella underskott.28 

Skatteavtalen kan alltså garantera att skattebasen inte hotas av globaliseringens med-
följande internationalisering av marknader. Det skapas dessutom ett samarbete mellan 
staterna vilket medföljer att tvister i beskattningsrätten inte uppstår. Det är även positivt 
ur de skattskyldigas perspektiv då de inte behöver oroa sig över att bli beskattade i två 
stater. Nackdelarna är det enorma arbete som krävs för att upprätta och uppdatera alla 
olika avtal. Det stora antal olika skatteavtalen gör det även mycket svårt att skapa sig en 
sammanhängande uppfattning av den internationella beskattningen, man måste alltid gå 
in och studera varje lands respektive avtal. 

                                                 
26 Dahlberg (2007), s. 158. 
27 Model Tax Convention on Income and on Capital. 
28 Underskott kan uppstå då den utländska källskatten överstiger den inhemska. Om avtalet istället hade 
medget s.k. "full credit” där fullständig täckning måste ges för eventuell källskatt. 
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KAPITEL 4 

Harmoniserade och oharmoniserade områden 

Inledning  
EU har som mål att skapa en integrerad marknad där marknadskrafterna kan agera så fritt 
som möjligt. Den bakomliggande visionen är en gemensam marknad som möjliggör en 
ökad välfärd och samhörighet inom gemenskapen.29 Detta kräver gemensamma bestäm-
melser som reglerar medlemsstaternas förhållande sinsemellan så att enskilda stater inte 
bevakar sina egna intressen genom favorisering av inhemska aktörer. 

EU, framförallt kommissionen, har haft ambitionen att harmonisera medlemstaternas 
skattesystem för att åstadkomma en balanserad gemensam skattepolitik för att förenkla 
genomförandet av den gemensamma marknaden.30 I ett meddelande från 2001 påpekar 
kommissionen att de indirekta skatterna kan ”skapa omedelbara hinder för den fria rör-
ligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster på en inre marknad.”31 Denna 
risk har lett fram till en relativt heltäckande harmonisering av de indirekta skatterna, så-
som momsen och diverse punktskatter på energi och miljöområdet.32 

Vad gäller de direkta skatterna har EU tvingats inta en restriktiv hållning. I EGF före-
skrivs att beslut i skattefrågor måste tas av EU-rådet och att detta beslut måste vara enhäl-
ligt.33 Medlemsstaterna har inte kunnat enas om att genomföra gemensamma bestämmel-
ser och ett flertal harmoniseringsförslag har därför resultatlösa.34 Istället har denna del av 
EG-skatterätten utvecklats genom tolkning av EGF vid tvister inför EGD.  

Detta avsnitt kommer behandla de relevanta grunderna inom EG-skatterätten för att be-
skriva förhållandet mellan rätten för staterna att beskatta och fördragets förbud. Avsnittet 
avser alltså introducera till rättsområdet, fastställa hierarkin mellan regleringarna samt 
redogöra för utvecklad rättspraxis inom EG-skatterätten. 

4.1 Harmoniserade skatteområden 
Inom vissa områden har nationella skattesystem harmoniserats genom diverse direktiv. 
Nästan hela den indirekta skatten regleras numera på EG nivå medan den direkta skatten 
endast reglerats vid några specifika situationer.  

                                                 
29 Denna vision beskrivs i sin helhet i artikel 2 EGF. 
30 Förutom den explicita fördragsbestämmelsen i artikel 93 EGF om en tillnärmning och harmonisering av 
de indirekta skatterna har även ett flertal försök gjorts för att harmonisera den direkta skatten, framförallt 
företagsbeskattningen. Se Ståhl (1996), s. 135 ff. 
31 Kom(2001) 260 slutlig, s. 8. 
32 Se exempelvis: ”sjätte mervärdesskattedirektivet” (direktiv 77/388/EEG), ”cirkulationsdirektivet” 
(92/12/EEG), samt ”Skattesats- och strukturdirektiven” (92/83/EEG, 92/84/EEG, 95/59/EEG och 
2003/96/EG). 
33 Se artiklarna 93 – 95 i EGF. 
34 Ståhl menar att denna motvillighet förmodligen beror på den direkta beskattningens stora betydelse som 
politiskt styrmedel. Se Ståhl (1996), s. 136. 
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4.1.1 Harmoniserad indirekt skatt 
Den del som påverkats i störst utsträckning är den indirekta skatten, framförallt momsen. 
Redan 1967 antogs två direktiv35 vilka avsåg förmå medlemsstaterna att införa mervär-
desskatt. Eftersom det år 1970 beslutades att EG skulle finansieras av mervärdesskattein-
komster så blev det aktuellt att harmonisera skattesatserna.36 I och med det såkallade 
”sjätte mervärdesskattedirektivet” 37 så harmoniserades skattebasen samt en miniminivå 
på skattesatsen (15 %).38 Efter att det utarbetats ett antal nya direktiv utgjorde detta direk-
tiv basen där EG efter hand lade till eller förändrade rättsakter.39 

Numera har direktivet ersatts av ett omformulerat heltäckande direktiv, det såkallade 
”momsdirektivet”.40 Det gällande direktivet innehåller fortfarande en minimum skattesats 
om 15 %.41 Det innehåller dessutom vissa möjligheter till undantag från denna skattesats 
på vissa specificerade varor och tjänster.42 

4.1.2 Harmoniserad direkt skatt 
Vad gäller områden där EU lyckats harmonisera den direkta beskattningen kan det såkal-
lade ”moder-/ dotterbolagsdirektivet” 43 och ”fusionsdirektivet” 44 nämnas. ”Moder-/ dot-
terbolagsdirektivet” reglerar beskattning av gränsöverskridande utdelningar inom kon-
cerner i syfte att undvika kedjebeskattning45 samt förhindrande av källskatt i utbetalarsta-
ten.46 ”Fusionsdirektivet” reglerar beskattningskonsekvenser vid gränsöverskridande om-
struktureringar (ex. fusioner)47 av företag och syftar till att dessa omstruktureringar ska 
kunna göras utan att det utlöser någon omedelbar beskattning av eventuella kapitalvins-
ter.48 

4.2 EU:s inflytande över den oharmoniserade direkta beskattningen 
EGF ska garantera att gränsöverskridande handlingar kan ske utan hinder och diskrimine-
ring. En skillnad i beskattningen vid inhemska och gränsöverskridande situationer aktua-
liserar frågan om aktörer påverkas och den gemensamma marknaden begränsas och 
snedvrids, exempelvis genom att särbehandlingen utgör diskriminering, beskattningen har 
utestängande effekter eller begränsar den fria rörligheten. EGD har i ett flertal fall be-
dömt skattereglers förenlighet med EG-rätten vilket tvingat medlemsstaterna att omstruk-
turera sina skattesystem. 

                                                 
35 Direktiv 67/227/EEG samt 67/228/EEG. 
36 Ståhl, Persson Österman (2006), s. 192. 
37 Direktiv 77/388/EEG. 
38 Ståhl, Persson Österman (2006), s. 192. 
39 Ståhl, Persson Österman (2006), s. 193. 
40 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. 
41 Se artikel 97 i direktiv 2006/112/EG. 
42 Se artikel 98 i direktiv 2006/112/EG. 
43 Direktiv 90/435/EEG. 
44 Direktiv 2003/49/EG. 
45 Alltså när utdelningen beskattas i fler än två led: vinstskatt och dubbel utedlningsskatt. 
46 Ståhl, Persson Österman (2006), s. 234. 
47 Andra exempel på gränsöverskridande omstruktureringar som direktivet avser reglera är: fusioner, fissio-
ner, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar, partiella fissioner och flyttning av det regi-
strerade sätet för europabolag och europeiska kooperativa föreningar. Se SOU 2005:19, s.79. 
48 SOU 2005:19, s.87. 
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4.2.1 Diskrimineringsförbudets förhållande till den direkta beskattningen 
I artikel 12 EGF finns diskrimineringsförbudet vilket i stora drag betyder att alla regler 
och bestämmelser som innebär att en person negativt särbehandlas på grund av annan 
nationalitet är förbjudna. I Sotgiu-målet49 fastslår EGD att all diskriminering, inklusive 
indirekt diskriminering, är förbjuden enligt fördraget. Detta innebär att även om en be-
stämmelse inte direkt riktar sig mot personer med annan nationalitet men har ett resultat 
som i regel innebär att personer med annan nationalitet regelmässigt hamnar i ett sämre 
utgångsläge är förbjuden. 

Den internationella beskattningen tar oftast inte hänsyn till nationalitet vid prövning om 
skatteplikten för ett visst subjekt utan, vilket vi såg ovan, grundar beskattningsrätten med 
hänvisning till anknytning till staten i form av bosättning eller inkomstkälla. Frågan hu-
ruvida detta kan sägas utgöra förbjuden indirekt diskriminering prövades av domstolen i 
Schumacker-målet.50 De tyska skattereglerna särbehandlade bosatta och icke-bosatta ge-
nom att neka icke-bosatta vissa skattelättnader vilka bosatta hade rätt till. EGD fastslog 
att även om skattereglerna inte tar sikte på personer med annan nationalitet så är det i 
regel så att personer som inte är bosatta i tyskland även har en annan nationalitet.  

Om detta är att betrakta som indirekt diskriminering är dock beroende på om det handlar 
om jämförbara situationer. Domstolen drog i detta fall den generella slutsatsen att perso-
ner som är bosatta i andra medlemsstater inte befinner sig i jämförbar skattemässig situa-
tion som en person som är bosatt i den aktuella staten. Oftast är det endast en del av en 
persons totala inkomst som kommer från ett annat land än hemviststaten. Skattelättnader 
som är avhängig på en persons totala skatteförmåga kan därför lättast utges av hemvists-
taten.51 En olikbehandling i skattehänseende får dock inte vara godtycklig, en skattskyl-
dig som är bosatt utomlands i alla relevanta aspekter befinner sig i samma situation som 
en skattskyldig som är bosatt inom staten får därför inte särbehandlas på grund av sin 
bosättning.  

Av domen i Schumacker-målet kan man dra slutsatsen att en indirekt särbehandling på 
grund av nationalitet i sig inte är ett tillräckligt moment för att en förbjuden diskrimine-
ring ska anses föreligga. Om särbehandlingen är motiverad av att skattesubjektens främs-
ta källstat är olika så är särbehandlingen inte godtycklig indirekt diskriminering. 

4.2.2 Den fria rörlighetens förhållande till den direkta beskattningen 
Gränsen mellan en begränsning av den fria rörligheten och fall av diskriminering är svår 
att dra. En situation där individer diskrimineras har ofta konsekvensen att den fria rörlig-
heten också i någon mån påverkas vilket gör att förbuden i EGF överlappar varandra även 
i sin tillämpning. I Bachmann-målet52 granskades Belgiens skattelagstiftning avseende 
pensionsförsäkringar. En tysk medborgare, bosatt i Belgien, vägrades avdrag för premie-
inbetalningar till ett tyskt försäkringsbolag. EGD fastlog i vanlig ordning att en indirekt 
diskriminering förelåg då det i regel är utländska medborgare som har utländska pen-
sionsförsäkringar. Bestämmelsen utgjorde även ett hinder för den fria rörligheten för ar-
betstagare (försäkringstagaren) då skatteregeln framförallt drabbar personer som rör sig 

                                                 
49 Mål C- 152/73 Giovanni Maria Sotgiu v Deutsche Bundespost [1974] ECR 153. 
50 Mål C-279/93 Finanzamt Köln-Alstadt v. Roland Schumacker [1995] ECR I-225. 
51 Mål C-279/93 Finanzamt Köln-Alstadt v. Roland Schumacker [1995] ECR I-225, punkt 32. 
52 Mål C-204/90 Hanns-Martin Bachmann v. Belgian State [1992] ECR I-429. 
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mellan medlemstatsgränser. Även friheten att tillhandahålla tjänster (för försäkringsgiva-
ren) begränsades eftersom utländska försäkringsbolag hamnar i ett sämre konkurrensläge 
än bolag i Belgien. 

En skillnad mellan diskrimineringsförbudet och den fria rörligheten är de effekter vilka 
ligger till grund för tillämpningen. Vid diskriminering, som vi såg ovan, ska det föreligga 
en risk att en skatteregel särbehandlar personer eller företag på grund av deras nationali-
tet. Bedömningen av huruvida en skatteregel begränsar den fria rörligheten utgörs av vil-
ken påverkan regleringen har på marknaden. I Lasteyrie-målet53 behandlades frågan om 
utflyttningsskatter på orealiserade kapitalvinster stred mot etableringsfriheten.54 Fransk 
skattelagstiftning beskattade utflyttande personer med en skatt på värdeökningen på deras 
andelar i bolag (aktier) som de ännu inte realiserat. Det ställdes även en del formella krav 
på den utflyttande.55 Domstolen konstaterade att den aktuella bestämmelsen i målet inne-
bar att utflyttande personer blev tvungna att betala för tillgångar som den skattskyldige 
ännu inte har tillhanda. Detta kan ha stor ekonomisk betydelse för den skattskyldige och 
utgör därför ett avskräckande moment, domstolen menade därför att skatteregeln var ett 
hinder för etableringsfriheten.  

Till skillnad från diskrimineringen, som kan betraktas som en negativ rättighet, innebär 
den fria rörligheten en positiv rättighet för marknadsaktörer att agera på den gemensam-
ma marknaden utan hinder i någon form. Detta implicerar inte bara att personer och före-
tag ska kunna utöva sin verksamhet inom alla medlemsstater på samma villkor som in-
hemska företag och personer, utan även att medlemstaterna inte får hindra sina egna 
medborgare eller företag att etablera sig utomlands. 

4.2.3 Rättfärdigade begränsningar av den fria rörligheten 
I Cassis de Dijon-målet56 skapades ett test för rättfärdigandet av begränsande åtgärder av 
den fria rörligheten för varor, den såkallade ”Rule of Reason”.57 Vid avsaknaden av har-
monisering kan begränsande åtgärder endast accepteras om det är nödvändigt med hän-
visning till viktiga nationella intressen. Intresset måste dock vara proportionellt i jämfö-
relse med åtgärden, vilket innebär att intresset måste vara av högre vikt att skydda än 
intresset att upprätthålla den fria rörligheten.58 Åtgärden måste i sin tur vara proportionell 
i den meningen att det inte finns några mindre begränsande åtgärder att tillgå som uppnår 
samma resultat.59 Testet utvecklades närmare i Gebhard-målet60 där domstolen konstate-
rade att samma rättfärdigandetest bör tillämpas på alla friheter som är garanterade genom 
EGF, vidare tillades att lagregeln måste vara ägnad att upprätthålla detta intresse, såkallad 

                                                 
53 Mål C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant mot Ministère de l´Economie, des Finances et de lIndustrie 
[2004] REG s. I-2409. 
54 Artikel 43 EGF. 
55 Exempelvis krav på ombud som stannar i Frankrike om uppskov med beskattning begärs.  
56 Mål 120/78 Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein [1979] ECR 649. 
57 Se Ståhl, Österman (2006), s. 144. 
58 Se Ståhl (1996), s. 194. 
59 Detta proportionalitetskrav kan utläsas ur domen där den aktuella åtgärden, att inte tillåta alkoholdrycker 
under viss alkoholhalt på marknaden med hänvisning till konsumenters medvetenhet, underkändes på grund 
av att samma resultat skulle kunna uppnås med mindre inskränkande åtgärder.  
60 Mål C-55/94 Reinhard Gebhard v. Consiglio Dell´Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano [1995] 
ECR I-4165. 
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ändamålsenlighet.61 Domstolen menade även att direkt diskriminerande åtgärder inte kan 
rättfärdigas och riktade därför in testet på situationer där endast den fria rörligheten i nå-
gon mån begränsas, frågan om detta även gäller dold eller indirekt diskriminering fram-
går dock inte av domen.62 

En mängd olika försök av medlemsstaterna att motivera sina begränsande skatteregler har 
prövats av domstolen. Domstolen har dock visat sig vara restriktiv i sin tillämpning av 
undantaget. Det finns i huvudsak tre intressen som skulle kunna accepteras: effektiv skat-
tekontroll, motverkande av skatteflykt samt skattesystemets inre sammanhang.63 Intresse-
na är förenliga med fördraget och har sådan dignitet att de i vissa fall måste föregå för-
dragsfriheterna. De två första har prövats av EGD men har dock aldrig i praktiken accep-
terats av domstolen. Det som framförallt har brustit är proportionaliteten och att skatte-
reglerna inte varit tillräckligt precisa för att kunna anses vara förenliga med fördraget.64  

I Bachmann-målet65 åberopades skattesystemets inre sammanhang som rättfärdigande-
grund. EGD drog slutsatsen att Belgiens skattesystem i sig begränsade den fria rörlighe-
ten, men skatteregelns utformning var rättfärdigad på grund av dess del av ett större sy-
stem. Avdragsrätten för premieinbetalningar var direkt kopplad till skatteplikten för de 
eventuellt utbetalda försäkringsbeloppen, om det saknades avdragsrätt så var även utbe-
talda belopp skattefria. Det var alltså ett slutet system med ett direkt samband mellan 
skattefördel och skattenackdel.66 

4.3 Sammanfattning av EG-skatterätten 
EU har inte lyckats åstadkomma någon heltäckande harmonisering av medlemsstaters 
skattesystem utan direktiven på skatteområdet avser till största delen den indirekta skat-
ten, med ett fåtal direktiv på den direkta beskattningens område. Detta innebär att EG-
skatterätten inom den direkta beskattningen i stor utsträckning vilar på principer och reg-
ler i EGF som tolkas av EGD. Följande slutsatser kan dras av EGD:s domar: 

(A) Diskrimineringsförbudet och den fria rörligheten är grundläggande regleringar 
inom EG-rätten och överträdelser i form av beskattning kan bli bedömda som för-
dragsstridiga även om de faller inom det suveräna skatteområdet.67 

(B) Diskrimineringsförbudet gäller dock endast den godtyckliga diskrimineringen, 
vilket innebär att skatteregler som särbehandlar bosatta och icke-bosatta personer 
kan ses som objektivt försvarbara då personerna inte befinner sig i jämförbara si-
tuationer.68 

                                                 
61 Ståhl, Österman (2006), s. 145. 
62 Se punkt 37 i mål C-55/94 Reinhard Gebhard v. Consiglio Dell´Ordine degli Avvocati e Procuratori di 
Milano [1995] ECR I-4165. Se även Ståhl, Österman (2006), s. 145. 
63 Ståhl, Österman (2006), s. 146 ff. 
64 Ståhl, Österman (2006), ss. 147 – 149. 
65 Mål C-204/90 Hanns-Martin Bachmann v. Belgian State [1992] ECR I-429. 
66 Ståhl, Österman (2006), s. 149. 
67 Se mål C-270/83 Commission of the European Communities v French Republic [1986] ECR 273, mål C-
152/73 Giovanni Maria Sotgiu v Deutsche Bundespost [1974] ECR 153 samt mål C-9/02 Hughes de Las-
teyrie du Saillant mot Ministère de l´Economie, des Finances et de lIndustrie [2004] REG s. I-2409. 
68 Se mål C-279/93 Finanzamt Köln-Alstadt v. Roland Schumacker [1995] ECR I-225. 
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(C) Skatteregler som begränsar den fria rörligheten har också bedömts vara fördrags-
stridiga. Till skillnad från diskrimineringsförbudet så bedöms den begränsningar-
na av den fria rörligheten med hänsyn till effekten som lagstiftningen har på den 
gemensamma marknaden. 

(D) Begränsningar av den fria rörligheten har accepterats av EGD om åtgärden är ob-
jektivt motiverad med hänsyn till viktiga nationella intressen vilka är förenliga 
med fördraget, exempelvis skattesystemets inre sammanhang.69 

                                                 
69 Se mål 120/78 Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein [1979] ECR 649, mål C-
397/90 Hanns-Martin Bachmann v. Belgian State [1992] ECR I-249 samt mål C-55/94 Reinhard Gebhard 
v. Consiglio Dell´Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano [1995] ECR I-4165. 
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DEL IV 
Aktieutdelningsbeskattningens förhållande till EG-rätten
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KAPITEL 5 

Beskattning av aktieutdelning ”Bolagsskattesystemen” 

Inledning 
När ett aktiebolag har en vinst så öppnas i princip två handlingsalternativ, nya invester-
ingar eller utdelning till aktieägarna. Beskattningen av denna vinst kan ske på två nivåer, 
bolagsnivå samt aktieägarnivå. Om bolaget väljer att investera beskattas vinsten endast på 
bolagsnivån.70 Om bolaget istället väljer att ge aktieägarna utdelning så tas vinsten även 
upp till beskattning på aktieägarnivå. Denna form av dubbelbeskattning, där skatteobjek-
tet beskattas dubbelt fast hos olika skattesubjekt, kallas för ekonomisk dubbelbeskattning. 
Olika stater tillämpar olika system där vissa försöker eliminera ekonomisk dubbelbe-
skattning genom skattelättnader eller helt enkelt låter vissa former av transaktioner vara 
skattefria.  

Olikheter vid beskattningen av de två möjliga skattesubjekten, aktieägaren och aktiebola-
get, vid vinstutdelning skapar olika bolagsskattesystem. Om man förenklar och tar bort 
vissa variabler såsom skattesats så finns en teoretisk gräns över antalet möjliga bolags-
skattesystem. Detta kapitel kommer inledas med en redogörelse för den ekonomiska dub-
belbeskattningen av aktieutdelningar för att sedan beskriva de varianterna av lättnadssy-
stem som, av olika anledningar, kan tillämpas i staters bolagsskattesystem. 

5.1 Ekonomisk dubbelbeskattning 
Vid fullständig ekonomisk dubbelbeskattning beskattas både bolaget och aktieägaren fullt 
ut. Systemet tar ingen hänsyn till det faktum att samma skatteobjekt, bolagsvinsten, be-
skattas i dubbel bemärkelse fast i två olika led, på bolagsnivå samt aktieägarnivå. Det 
finns ingen lättnad på någon nivå, bolaget beskattas som vanligt och aktieägaren tar upp 
utdelningen till beskattning som en del av sin övriga inkomst. 

5.2 Lättnad på bolagsnivå 
En möjlig variant på fullständig ekonomisk dubbelbeskattning är att införa en möjlighet 
till lättnad på bolagsskatten för utdelat vinstmedel. I stort sätt finns två huvudsakliga al-
ternativ att uppnå denna lättnad vilka, beroende på hur de är utformade, åtminstone möj-
liggör befrielse från den ekonomiska dubbelbeskattningen. 

Exempelvis kan en alternativ skattesats tillämpas på utdelat material, medan kvarhållen 
vinst beskattas som vanligt. Om skattesatsen för utdelad vinst är lägre än den för kvarhål-
len vinst blir dubbelbeskattningen lindrad. För fullständigt undanröjd dubbelbeskattning 
krävs skattefrihet för den utdelade vinsten på bolagsnivå.71 

En annan möjlighet är att medge en form av avdrag för lämnade utdelningar. Om ett bo-
lag avser att avsätta en viss del av vinsten till utdelning och resten kvarhålls så minskas 
helt enkelt den beskattningsbara bolagsvinsten med ett belopp motsvarande den utdelade 
vinsten (eller en förutbestämd avdragsgill del av utdelningen). Detta system ger fullstän-

                                                 
70 Beroende på investeringens art så finns dessutom ofta möjligheter till avdrag i form av kostnader (pris 
uppdelat på investeringens livslängd). 
71 Ståhl (1996), s. 75. 
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dig befrielse från ekonomisk dubbelbeskattning om hela den utdelade vinstandelen är 
avdragsgill.72 

5.3 Lättnad på aktieägarnivå 
Det andra ledet som möjliggör befrielse från ekonomisk dubbelbeskattning är att aktie-
ägaren i någon form befrias från beskattning av utdelningen. Detta kan ske genom till-
lämpning av skatteavräkningssystem eller en reducerad utdelningsbeskattning. 

Skatteavräkningssystemen73 fungerar som en form av bruttoinkomstredovisning där be-
tald bolagsskatt i ett senare skede tillgodoräknas aktieägaren. Aktieägaren tar upp både 
den erhållna utdelningen inklusive bolagsskatten som betalats på det utdelade vinstmed-
let. Systemets effekt på den ekonomiska dubbelbeskattningen är beroende på bolagsskat-
tesatsen och kapitalinkomstskattesatsen samt i hur stor utsträckning som bolagsskatten får 
avräknas. Om hela bolagsskatten får avräknas kapitalinkomstskatten hos aktieägaren så 
kommer den ekonomiska dubbelbeskattningen att elimineras.  

Reducerad utdelningsbeskattning74 innebär att inkomsten kategoriseras som ett särskilt 
inkomstslag, kapitalinkomst, hos aktieägaren. Det finns tre alternativa möjligheter till 
lindring i detta system: antingen att utdelningsinkomsten beskattas genom en mycket låg 
skattesats, eller att en viss del av utdelningsinkomsten är skattefri, eller slutligen så kan 
det finnas en möjlighet till en skattereduktion baserad på beskattningsunderlaget (utdel-
ningens storlek).75 

5.4 Källskatt på aktieutdelningar 
Eftersom bolagsskattesystemen inbegriper två skilda skattesubjekt, aktieägaren och ak-
tiebolaget, så fördelas statens skattebas. Om bolagets aktieägare befinner sig utomlands 
så blir beskattningsrätten fördelad på två stater. Detta innebär i sin tur att staten där 
vinsten genererats (källstaten) går miste om en del av sin skattebas. Därför tillämpar 
många länder någon form av skatt på utdelningar till utlandet. Denna källskatt försäkrar 
att staten trots ett stort utländskt ägande i den privata sektorn bevarar sina skatteintäkter.76 

                                                 
72 Ståhl (1996), s. 77. 
73 Också kallad imputationssystem. Se KOM(2003) 810 slutlig, s. 7. 
74 Också kallad kategoribeskattning. Se KOM(2003) 810 slutlig, ss. 6-7. 
75 Ståhl (1996), ss. 80-81. 
76 För att sedan undvika juridisk dubbelbeskattning så har aktieägaren ofta avräkningsmöjligheter för käll-
skatten i sin hemviststat. 
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KAPITEL 6 

EG-fördragets förhållande till beskattningen av aktieutdelningar 
Inledning 
I kapitel 4 redogjordes de allmänna EG-skatterättsliga principer, vilka utvecklats genom 
EGD:s praxis och haft inverkan på den direkta beskattningen. Precis som den övriga di-
rekta beskattningen så har medlemsstaternas beskattning av aktieutdelningar till fysiska 
personer blivit föremål för granskning av EGD. Detta har gjort att det utvecklats en EG-
skatterättslig praxis även på detta område. 

Den kanske viktigaste domen är Verkooijen-målet77 där Nederländerna tillämpade ett 
bolagsskattesystem där aktieutdelning till fysiska personer till en viss gräns undantogs 
beskattning om utdelningen i ett tidigare skede, alltså på bolagsnivå, belagts med beskatt-
ning i Nederländerna. Detta innebar att aktieägare som erhöll utdelning från aktier i ut-
ländska bolag inte hade möjligheten till denna skattelättnad. EGD undersökte först och 
främst huruvida den fria rörligheten för kapital var den korrekta fördragsfriheten i fallet.78 
Därefter bedömde domstolen huruvida effekten av skatteregeln är sådan att den i någon 
mån begränsar den fria rörligheten för kapital.79 Slutligen utreddes huruvida skatteregeln 
kan rättfärdigas på något sätt och därmed vara förenlig med fördraget.80 

Denna dom kan fungera som utgångspunkt för att fastställa metoden för bedömningar av 
bolagsskattesystems kompabilitet med EG-rätten. I detta kapitel kommer därför Verkooi-
jen-målet tolkas för att klargöra vilka förutsättningar som är relevanta och varför.  

6.1 Är aktieutdelning till fysiska personer att anse som en kapitalrörelse? 
I Verkooijen-målet81 började som sagt domstolen med att bedöma att den aktuella trans-
aktionen var att betrakta som en kapitalrörelse i den mening som avses i EG-fördraget. 
Enligt art. 56 (1) EGF är ”alla restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater 
samt mellan medlemsstater och tredje land vara förbjudna.” vilken bestämmelse ska hål-
las isär med den bestämmelsen i 56 (2) där ”alla restriktioner för betalningar mellan 
medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land vara förbjudna.” Den första 
punkten avser kapitalrörelser i form av gränsöverskridande investeringar medan den 
andra punkten avser gränsöverskridande betalningar för exempelvis varor eller tjänster.82 
Frågan blir alltså varför aktieutdelning till fysiska personer bedömdes vara en kapitalrö-
relse i enlighet med EGF? 

Den fria rörligheten för kapital har på senare tid fått alltmer status som en fristående fri-
het som har direkt effekt. Den fria rörligheten för kapital var en del av Romfördraget men 
fick sin nuvarande formulering i EGF 1994, innan dess saknade fördragsfriheten direkt 

                                                 
77 Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen [2000] REG I-04071. 
78 Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen [2000] REG I-04071, p. 18-30. 
79 Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen [2000] REG I-04071, p. 31-36. 
80 Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen [2000] REG I-04071, p. 36 och 
framåt. 
81 Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen [2000] REG I-04071. 
82 Peers, Barnard, Scott (2002), s. 334. 
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effekt.83 I Verkooijen-målet iakttog domstolen det faktum att det vid omständigheterna i 
målet fortfarande var den äldre formuleringen av fördragsfriheten som gällde vilken löd 
enligt följande: 

"I den utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa den gemensamma 
marknadens funktion skall medlemsstaterna under övergångstiden sinsemellan 
gradvis avskaffa alla restriktioner avseende rörligheten för kapital som tillhör 
personer bosatta i medlemsstaterna och all diskriminering som grundas på par-
ternas nationalitet eller bostadsort eller på den ort där sådant kapital är place-
rat."84 

Det direktiv som avsåg genomföra denna övergång var dock tillämplig vid tiden.85 Detta 
direktiv innehåller följande bestämmelse: 

"I den mån annat inte föreskrivs i det följande skall medlemsstaterna avskaffa 
restriktioner för kapitalrörelser mellan personer bosatta i medlemsstaterna. För 
att underlätta tillämpning av detta direktiv skall kapitalrörelser klassificeras i 
enlighet med nomenklaturen i bilaga 1."86 

I denna nomenklatur finns en icke-uttömmande lista över vilka former av transaktioner 
som avses. I avsnitt 1.2 i nomenklaturen föreskrivs att direktivet avser bland annat: 

”Förvärv av del i nya eller befintliga företag i syfte att upprätta eller vidmakt-
hålla varaktiga ekonomiska relationer.” 

Domstolen påpekar att aktieutdelningar inte direkt faller under denna definition men att 
investeringar i företag är en förutsättning för att erhålla aktieutdelning och därför ”oupp-
lösligen förbunden med en kapitalrörelse” 87 som avses inom direktiv 88/361.88 Invester-
ingsbeslutet har dessutom ett direkt samband med utdelningarnas storlek. När en fysisk 
person står inför ett beslut att investera så har man två huvudsakliga motiv: värdeökning 
av aktien och avkastning i form av utdelning. Eftersom eventuell beskattning av utdel-
ningar påverkar värdet av investeringen så påverkar beskattningen indirekt även kapital-
rörelserna inom EU. 

6.2 När utgör beskattningen av utdelningar en begränsning av kapitalrörelserna? 
När man ska bedöma huruvida effekterna av en utdelningsbeskattning är fördragsstridig 
så är det alltså investeringsbeslutet som är den centrala. Men att visa ett samband mellan 
att utdelningens storlek påverkas av beskattningen och därmed även investeringsbeslutet 
är inte tillräckligt för att beskattningen även ska anses begränsa den fria rörligheten för 
kapital. Det krävs även att de skattemässiga incitamenten att investera sitt kapital riskerar 
påverka gränsöverskridande aktieinvesteringar. 
                                                 
83 Peers, Barnard, Scott (2002), s. 334. 
84 Art. 67 EEG. 
85 Direktiv 88/361. 
86 Direktiv 88/361 art. 1.1. 
87 C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen [2000] REG I-04071, p. 29. 
88 Denna bedömning kan jämföras med den som Generaladvokat La Pergola gjorde i sitt förslag till avgö-
rande i Verkooijen-målet föredraget den 24 juni 1999. I punkt 2 i förslaget säger han ” När B.G.M. Verkoo-
ijen förvärvade aktierna i Petrofina(23) erlade han säkerligen inte någon betalning som ersättning för 
tjänsten. Det rör sig om en ekonomisk transaktion i verklig mening som syftar till att investera ett visst 
belopp i aktier i ett bolag som är etablerat i en annan medlemsstat: kort sagt en verklig gränsöverskridan-
de kapitalrörelse.”. 
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Det krävs alltså en jämförelse av beskattningen av gränsöverskridande situationer och 
rent inhemska situationer. De finns två stater vars beskattning är relevant, aktieägarstaten 
och investeringsstaten. I aktieägarstaten är det beskattningen av aktieutdelningar till in-
hemska aktieägare från inhemska bolag som jämförs med beskattningen av aktieutdel-
ningar från utländska bolag. Om beskattningen skiljer sig åt beroende på utdelningens 
härkomst så skapas incitament att antingen investera kapital inhemskt eller att köpa aktier 
i bolag som är etablerade utomlands. 

I investeringsstaten är det de inhemska och utländska aktieägarnas beskattning som är 
relevanta. Om beskattningen av utdelningar till aktieägare som är bosatta i samma stat 
som bolaget är olik beskattningen av utdelningar till utländska aktieägare, s.k. källskatt, 
så kan detta påverka investeringsbeslutet hos de utländska aktieägarna under vissa förut-
sättningar. Dessa förutsättningar behandlas nedan. 

6.2.1 Begränsande lagstiftning i aktieägarens hemviststat 
I Verkooijen-målet89 särbehandlade den aktuella skatteregeln utdelningar från utländska 
bolag och utdelningar från inhemska bolag på så sätt att det endast var utdelningar från 
bolag som redan beskattats i Nederländerna som medgavs skattelättnader. I Mål C-
319/0290 tillämpade Finland ett bolagsskattesystem där den skatt som aktiebolaget ska 
betala i form av bolagsskatt avräknas från den skatt som aktieägaren ska betala i form av 
inkomst av kapital. Detta gällde dock endast för bolag som var etablerade i Finland. I 
Weidert-målet91 tillämpade Luxemburg en skatteförmån vid anskaffande av aktier i kapi-
talbolag. Lagbestämmelsen innebär att personer som är bosatta i Luxemburg och förvär-
var aktier i ett bolag som är etablerat i samma stat har rätt till ett såkallat ”investeringsav-
drag”. Avdraget gjordes på personens totala beskattningsunderlag och är alltså endast 
tillåtet vid förvärv av aktier i bolag som är etablerade i Luxemburg.  

Alla ovan nämnda skattesystem ledde till en hårdare beskattning av utdelningarna från 
utländska aktiebolag än de från inhemska aktiebolag. Domstolens motivering i Verkooi-
jen-målet, vilken återhänvisas till i de två andra, var att skatteregelns utformning fick en 
effekt som ”avskräcker medborgare i en medlemsstat som är bosatta i en medlemsstat 
från att investera sitt kapital i bolag som har sitt säte i en annan medlemsstat”.92 Perso-
nerna som köpt aktier i utlandet hamnade i en situation där det fanns skattemässiga inci-
tament att behålla sitt kapital inom staten istället för att exportera sitt kapital till andra 
länder. Domstolen konstaterar även att effekten även begränsar aktiebolagens möjligheter 
att anskaffa kapital i den aktuella staten. 

6.2.2 Begränsande lagstiftning i investeringsstaten 
De ovanstående fallen behandlade alltså situationer där aktieägarens hemviststat beskat-
tade utdelningar från utländska aktiebolag hårdare än utdelningar härrörade från inhems-
ka aktiebolag. Det finns även fall där investeringsstaten, alltså den stat där en viss inve-
stering företas, beskattat avkastningar från investeringar till utländska personer hårdare 
än om investeringen företagits av inhemska personer. Sveriges beskattning av inlösen av 

                                                 
89 Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen [2000] REG I-04071. 
90 Mål C-319/02 Petri Manninen. Begäran om förhandsavgörande: Korkein hallinto-oikeus – Finland 
[2004] REG s. I-07477. 
91 Mål C- 242/03 Ministre des Finances v Jean-Claude Weidert and Élisabeth Paulus [2004] ECR I-07379. 
92 Se mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen [2000] REG I-04071, p. 34. 
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aktie prövades i Bouanich-målet.93 Enligt skattereglerna skulle avkastning till följd av ett 
inlösensförfarande behandlas som en försäljning vilket medförde rätt till avdrag för akti-
ernas anskaffningskostnad. Om aktieägaren däremot befann sig i utlandet behandlades 
transaktionen som en utdelning med källskatt, vilket betyder att avdragsmöjligheterna 
saknades. Effekterna av skatteregeln ansågs vara en begränsning av den fria rörligheten 
för kapital. Intressant i denna dom är att EGD, efter att bedömt denna skatteregel isolerat, 
gick vidare till att bedöma huruvida ett skatteavtal mellan länder som mildrar effekten av 
denna särbehandling kan anses häva fördragsstridigheten av den redan bedömda skattere-
geln.94 Vad detta beror på kommer närmare analyseras i uppsatsens sista del. 

6.3 Begränsningar som är undantagna förbudet 
När det väl är fastställt att en skatteregel strider mot fördraget är nästa steg att undersöka 
motiven till skatteregelns särbehandlande och begränsning av den fria rörligheten. Den 
sista undersökningen som EGD gör i Verkooijen-målet95 är huruvida skatteregeln trots sin 
begränsande effekt kan rättfärdigas. Till skillnad från de övriga fördragsfriheterna som 
har begränsats genom rättspraxis, så har den fria rörligheten för kapital begränsats inom 
fördraget.96 

6.3.1 Undantaget i artikel 58 (1a) EG-fördraget 
Den nederländska regeringen hävdade att artikel 58 (1) EGF var tillämplig på den aktuel-
la lagstiftningen och att skatteregeln därigenom är undantagen förbudet i artikel 56 EGF. 
Artikel 58 (1) EGF, innehåller exempel på agerande från medlemsstaten som är undan-
tagna förbudet. Det första undantaget i art. 58 (1a) EGF har med beskattningsrätten att 
göra, förbudet ska inte inskränka på rätten för medlemsstaterna att:  

”tillämpa sådana bestämmelser i sin skattelagstiftning som skiljer mellan skatte-
betalare som har olika bostadsort eller som har investerat sitt kapital på olika 
ort”. 

Nederländerna syftade framförallt till den andra delen av denna bestämmelse vilken ger 
rätt åt medlemsstater att tillämpa skillnader på grund av investeringar i olika orter. EGD 
besvarade detta argument med att först fastställa att artikel 58 EGF är en kodifiering av 
tidigare praxis.97 Bestämmelsen ska dessutom läsas tillsammans med art. 58 (3) där föl-
jande går att utläsa: 

”De åtgärder och förfaranden som avses i punkterna 1 och 2 får inte utgöra ett 
medel för godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av den fria 
rörligheten för kapital och betalningar enligt artikel 56.” 

                                                 
93 Mål C-265/04 Margaretha Bouanich mot Skatteverket [2006] REG s. I-00923. 
94 Något som går emot tidigare praxis där domstolen sagt att varje skatteregel ska betraktas isolerat, se mål 
C-330/91 The Queen v Inland Revenue Commissioners, ex parte Commerzbank AG [1993] ECR I-4017. 
95 Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen [2000] REG I-04071. 
96 Artiklarna 58 (1a) och (1b) EGF. 
97 Domstolen gör inte detta uttalande explicit utan det kan snarare utläsas ur deras resonemang angående 
tillämpligheten av undantaget redan innan dess införande i EGF, se punkt 43 i Mål C-35/98 Staatssecreta-
ris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen [2000] REG I-04071. Se även punkt 38 i generaladvokat Kokotts 
uttalande i hans förslag till avgörande i mål C-319/02 Petri Manninen. Begäran om förhandsavgörande: 
Korkein hallinto-oikeus – Finland [2004] REG s. I-07477. 
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Den rättspraxis som avses är framförallt Schumacker-målet98 där domstolen drog slutsat-
sen att det generellt sätt är förenligt med fördraget att beskattningen blir beroende av per-
soners bosättning trots att det i princip är så att icke-bosatta oftast är av en annan nationa-
litet. Undantaget ger dock inte ett ”fribrev” för medlemsstaterna att tillämpa diskrimine-
rande eller begränsande lagstiftning med hänvisning till investeringsorten utan säger allt-
så egentligen endast att skattemässig särbehandling på grund av bostads- eller invester-
ingsort inte alltid utgör en förbjuden särbehandling.99 

En förutsättning för att någon ska ha diskriminerats på grund av nationalitet är att det 
finns personer som behandlas bättre trots att de befunnit sig i samma eller liknande situa-
tion eller att personer i olika situationer behandlats lika.100 I Verkooijen-målet hävdade 
Nederländerna att bolagens olika hemvist innebar att beskattningen av deras utdelningar 
inte kan jämföras med varandra.101 Domstolen avfärdade detta argument och konstatera-
de, utan några längre utlägg, att de skattskyldigas situation var jämförbara. En jämförelse 
mellan omständigheterna i Verkooijen-målet med omständigheterna i ett fall där domsto-
len gjort en annan bedömning klargör orsaken. I Futura-målet102 utreddes huruvida obe-
gränsat skattskyldiga personer befinner sig i samma situation som begränsat skattskyldiga 
personer.103 Begränsat skattskyldiga beskattas endast för en inkomst som uppkommer 
inom en viss stat medan obegränsat skattskyldiga är skattskyldiga för hela sin världsom-
spännande inkomst i samma stat. Det handlar alltså om en skillnad i beskattning beroende 
på skattemässig hemvist. EGD menade att denna åtskillnad inte kan utgöra en sådan dold 
diskriminering som är förbjuden enligt fördraget då denna skillnad endast är uttryck för 
den skatterättsliga territorialitetsprincipen vilken är en nödvändig princip för den interna-
tionella beskattningsrätten. I Verkooijen-målet var det dock skattesubjekt med samma 
hemvist som beskattades olika beroende på skatteobjektets ursprung. Generaladvokat 
Kokott har i sitt förslag till avgörande i mål C-319/02 gjort en utvidgad analys av jämför-
barheten i Verkooijen-målet. Han menar att den enda skillnaden i den rent inhemska situ-
ationen och det där det handlar om utdelning från utländska bolag är att dubbelbeskatt-
ningen i det senare äger rum i olika stater. Detta kan dock inte anses utgöra en skillnad i 
sakomständighet som tvingar fram en särbehandling i beskattning.104 

6.3.2 Undantaget i artikel 58 (1b) EG-fördraget 
Den alternativa möjligheten för medlemsstater att få sin begränsande lagstiftning god-
känd av domstolen är det andra undantaget i art. 58 (1b) vilken avser rättfärdigandet av 
en begränsande åtgärd som på grund av angelägenheten av det intresse, som åtgärden 
avser skydda, rättfärdigar en begränsning av den fria rörligheten. Undantaget ger med-
lemsstaterna rätt att: 

                                                 
98 Mål C-279/93 Finanzamt Köln-Alstadt v. Roland Schumacker [1995] ECR I-225. 
99 Se generaladvokat Kokotts uttalande i hans förslag till avgörande i mål C-319/02 Petri Manninen. 
Begäran om förhandsavgörande: Korkein hallinto-oikeus – Finland [2004] REG s. I-07477, punkt 36. 
100 Se mål C-279/93 Finanzamt Köln-Alstadt v. Roland Schumacker [1995] ECR I-225, p. 30.  
101 Se mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen [2000] REG I-04071. 
102 Mål C-250/95 Futura Participations SA and Singer v Administration des contributions [1997] ECR I-
2471. 
103 Även kallad territorialitetsprincipen, se mål C-250/95 Futura Participations SA and Singer v Administ-
ration des contributions [1997] ECR I-2471, p. 22. 
104 Se generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i mål C-319/02 Petri Manninen. Begäran om 
förhandsavgörande: Korkein hallinto-oikeus – Finland [2004] REG s. I-07477, p. 45 - 48. 
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”vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra överträdelser av nationella la-
gar och andra författningar, särskilt i fråga om beskattning och tillsyn över fi-
nansinstitut, eller att i administrativt eller statistiskt informationssyfte fastställa 
förfaranden för deklaration av kapitalrörelser eller att vidta åtgärder som är 
motiverade med hänsyn till allmän ordning eller allmän säkerhet.”105 

Dessa såkallade ”tvingande hänsyn till allmänintresset” har utvecklats genom praxis. 
Begränsande skatteregler godkänns på grund av dess nödvändighet för att skydda viktiga 
nationella intressen. Det framgår av redogörelsen ovan106 att intresset måste ha tillräckligt 
stark dignitet samt vara förenligt med fördraget. De begränsande åtgärderna som avser 
skydda intresset måste dessutom vara proportionellt utformade. De får alltså inte vara 
mer begränsande än vad som anses nödvändigt för att skydda intresset och får inte heller 
vara oproportionerligt stora i jämförelse med det intresse som avses skyddas.107 Vilka är 
då dessa intressen som ger legitimitet till lagstiftning trots dess begränsande effekter? I 
sina domar har EGD, vilket fastställdes ovan, varit restriktiv i sin tillämpning av undan-
taget. De flesta åberopade grunderna har antingen fallit i sin proportionalitet eller fören-
ligheten med fördraget. Ett antal olika former av rättfärdigandegrunder kan därför direkt 
avfärdas. I Verkooijen-målet108 hade den prövade skatteregeln till syfte att gynna landets 
ekonomi genom att uppmuntra investeringar i inhemska aktiebolag. EGD avfärdade detta 
direkt med hänvisning till tidigare fastlagd praxis, att rena ekonomiska skäl inte kan anses 
utgöra tvingande hänsyn till allmänintresse.109  

I många fall har den i Bachmann-målet110 accepterade rättfärdigandegrunden om skatte-
systemets inre sammanhang åberopats som orsak till att en skatteregel har varit utformad 
på ett begränsande sätt. I Bachmann-målet var särbehandlingen i sak nödvändig eftersom 
det aktuella avdraget hade ett direkt samband med beskattningen av avkastningen, det 
handlade om en skattefördel, avdraget, som var anknuten till en skattenackdel, beskatt-
ningen av avkastningen av försäkringen. I Weidert-målet111 kompenserades skatteförmå-
nen, som det aktuella avdraget innebar, av att utdelningarna från bolagen som är etable-
rade i Luxemburg i ett senare skede beskattas av den luxemburgska staten. Utdelningar 
från bolag, etablerade i Belgien, beskattas endast till viss del av den luxemburgska staten 
eftersom att den källskatt som betalas till Belgien avräknas från kapitalbeskattningen i 
Luxemburg. Domstolen menade dock att sambandet mellan skattefördel och skattenack-
del inte är tillräckligt starkt eftersom det inte finns någon garanti att någon utdelning 
överhuvudtaget utgår från investeringen och även om utdelning sker så är kompensatio-
nen med största sannolikhet inte ens i närheten av den skatteförmån som getts i det tidiga-
re skedet. Möjligheten finns alltså att skatteförmånen förblir okompenserad av en skatte-
nackdel. 

                                                 
105 Artikel 58 (1b) EGF. 
106 Se rubrik 4.2.3, ovan. 
107 Se mål 120/78 Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein [1979] ECR 649, mål C-
204/90 Hanns-Martin Bachmann v. Belgian State [1992] ECR I-429 samt mål C-55/94 Reinhard Gebhard 
v. Consiglio Dell´Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano [1995] ECR I-4165. 
108 Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen [2000] REG I-04071. 
109 Se mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen [2000] REG I-04071, p. 48. 
110 Mål C-397/90 Hanns-Martin Bachmann v. Belgian State [1992] ECR I-249 
111 Mål C- 242/03 Ministre des Finances v Jean-Claude Weidert and Élisabeth Paulus [2004] ECR I-
07379, se mer om detta fall ovan. 
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I Verkooijen-målet hävdades sambandet mellan beskattningen av bolagsvinst och lind-
ringen på aktieägarenivå vara tillräckligt direkt för att kongruensargumentet borde god-
tas. Det saknades en nederländsk bolagsskatt vilken lättnaden avsåg kompensera. Dom-
stolen avvisade argumentet i med hänvisning till att det inte finns ett samband mellan 
beskattningen av bolagets vinst och beskattningen av aktieutdelningarna på aktieägarnivå, 
det är fråga om två helt olika skatter för två helt olika skattesubjekt. Skattelättnaden för 
aktieägaren var alltså fristående från den bolagsskatt som lättnaden avsåg kompensera.  

I Mål C-319/02112 var den finländska skattelättnaden på aktieägarnivå fast knyten till den 
bolagsskatt som tidigare betalats. Att skattelättnaden baserades helt på den faktiskt betal-
da bolagsskatten garanterades genom ett system där eventuell utdelning som inte beskat-
tats av bolaget i ett senare skede ledde till att bolaget blev skyldig att komplettera den 
obeskattade vinstutdelningen. Generaladvokat Kokott drog därför slutsatsen att det i den 
aktuella skatteregeln i det aktuella målet uppfyllde kriteriet om ett tillräckligt samband 
mellan skattefördel och skattenackdel trots att skattesubjekten och skatten formellt var 
skilda.113 Därmed är det dock inte sagt att detta samband motiverar en särbehandling av 
utdelningar från bolag som är etablerade utanför aktieägarstaten. Det enda som fastställts 
genom detta konstaterande är att det föreligger en kongruens i skattesystemet avseende 
utdelningsbeskattning och bolagsbeskattning. Det finns dock ingenting som tyder på att 
denna kongruens skulle vara hotad om skattefördelen utgår även då bolagskatten betalts i 
en annan medlemsstat.114 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att medlemsstater misstolkat undantaget om 
skattesystemets inre sammanhang. Sambandet mellan skattefördel och skattenackdel är 
ett samband som hänger ihop med skattesubjektet. En särbehandling kan alltså motiveras 
med hänvisning till kongruensen om skattesubjektet som får del av fördelen i något hän-
seende drabbas av en skattenackdel, vilken inte drabbar de personer som inte kan ta del 
av fördelen och därmed särbehandlas. 

                                                 
112 Mål C-319/02 Petri Manninen. Begäran om förhandsavgörande: Korkein hallinto-oikeus – Finland 
[2004] REG s. I-07477. 
113 Se punkt 64 i generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i mål C-319/02 Petri Manninen. Begäran 
om förhandsavgörande: Korkein hallinto-oikeus – Finland [2004] REG s. I-07477. 
114 Detta kommer ställa vissa krav på informationsutbyte för att skattemyndigheterna ska kunna erhålla 
säkert underlag vilket visar exakt hur mycket bolagsskatt som betalats. 
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DEL V 
Djupare analys och slutsatser 
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KAPITEL 7 

Resonemang kring rättsläget samt slutsatser 

Inledning 
Syftet med denna uppsats har varit att fastställa hur beskattningen av utdelningar till fy-
siska aktieägare kan komma att påverka den fria rörligheten för kapital för att kunna ana-
lysera varianterna av bolagsskattesystemens kompabilitet med EGF. För att nå detta mål 
studerades inledningsvis den allmänna beskattningen och dess förhållande till EU och 
EG-rätten för att i ett senare skede kunna utreda den specifika frågeställningen på ett ve-
tenskapligt välgrundat och pedagogiskt sätt. 

De inledande kapitlen i denna uppsats har därför fastställt det allmänna förhållandet mel-
lan EG-rättens och beskattningens principiella grunder. Den suveräna behörigheten hos 
EU:s medlemsstater att på den direkta beskattningen anpassa sina skattesystem fritt och 
därmed garantera en tillräcklig finansiering samt utforma reglerna så att de passa med-
lemsstaternas individuella situation har i detta hänseende ställts mot EG-rätten och den 
fria marknadens krav på lagstiftningarnas neutralitet och icke-diskriminering. 

Därefter har varianterna av beskattning av aktieutdelningar studerats. Detta har bidragit 
med en översikt över de bolagsskattesystem som kan komma att tillämpas av olika med-
lemsstater. Vilka krav som EG-rätten ställer på bolagsskattesystemen undersöktes genom 
en utredning av EGF och en redogörelse för de rättsfall, där EGD applicerat EGF på bo-
lagsskattesystem. Denna utredning av rättsläget har sammanfogat den allmänna studien 
med uppsatsens aktuella frågeställning genom att finna den bedömningsmetod som EGD 
använt. Därigenom har en grund för analys av rättsläget lagts. 

I detta kapitel kommer rättsläget som sammanställts i föregående kapitel sammanfogas 
och analyseras. För att uppnå en pedagogisk analys kommer texten följa uppsatsens dis-
position och därför gå från allmänna sammanfattningar till att utreda de specifika frågor-
na vad gäller utdelningsbeskattningen. Hur ska man tolka EG-domstolens avgöranden? 
Vad krävs egentligen för att kunna bedöma en beskattningsåtgärd på aktieutdelningar 
som fördragsstridig? Därefter kommer de slutsatser som dras i denna analys appliceras på 
exempel av bolagsskattesystem för att se vilka eventuella fördragsstridiga effekter som 
kan uppstå vid valet av en lättnad av den ekonomiska dubbelbeskattningen. 

Först kommer därför beskattningsrätten sammanfattas och analyseras. Inledningsvis 
kommer den allmänna interna beskattningsrätten att sättas i relation med bolagsskattesy-
stemen för att analysera varför en stats bolagsskattesystem utformas på ett specifikt sätt. 

Därefter kommer vi utreda EG-rätten för att se vilka specifika effekter av beskattningen 
av utdelningar som strider mot fördraget. Analysen kommer ha samma uppbyggnad som 
föregående kapitlet där alltså den fria rörligheten för kapital och dess tillämpning på den 
aktuella frågeställningen analyseras först. Därefter ska en analys av hur beskattningen 
kan begränsa den fria rörligheten för kapital, vilka begränsningar kan anses vara en sådan 
begränsning som avses med art. 56 EGF? Slutligen kommer analysens slutsatser applice-
ras på de konstruerade bolagsskattesystemen för att studera deras kompabilitet med EGF. 
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7.1 Analys av beskattningen och orsaken till dess utformning 
Utifrån de inledande kapitlen i denna studie kan det dras en del slutsatser avseende det 
allmänna förhållandet mellan EG-rätten och beskattningen. Å ena sidan har vi beskatt-
ningen vars rättsområde har utvecklat egna principer utifrån beskattningens syften och 
principiella utgångspunkter, å andra sidan har EG-rätten och dess principer vilka utgår 
från den fria marknaden. Denna del av analysen kommer fokusera bolagsskattesystemens 
utformning ur ett statsfinansiellt och internt perspektiv. Varför utformas beskattningen av 
aktieutdelningar på ett visst sätt? 

7.1.1 Neutralitetsprincipen 
Beskattningens syfte är att finansiera staters åtaganden gentemot medborgarna. För att 
uppnå en stabil men samtidigt rättvis och neutral finansiering så måste beskattningen föl-
ja vissa principiella linjer. Först och främst måste stater på något sätt motivera sina skat-
teuttag gentemot medborgarna. Medborgaren har intresse att vara den som i huvudsak har 
makten över sina inkomster. När staten åberopar en rättighet att överträda detta intresse 
så bör det finnas först och främst ett intresse som överstiger den enskildes intresse, detta 
gör lagstiftaren främst genom att lagstifta och utnyttja skattemedlen på det mest optimala 
sättet. Det är även accepterat att vissa verksamheter bäst tjänas genom en gemensam för-
valtning, där en rent privat förvaltning riskerar att skapa orättvis fördelning av tillgångar 
eller som helt enkelt saknar vinstmöjligheter. Slutligen är beskattningen genom demokra-
tin säkrad från att i allt för stor utsträckning trampa på den enskildes rättigheter och in-
tressen. 

För att beskattningen ska kunna fungera i ett samhälle med marknadsekonomi är det vik-
tigt att beskattningen, då detta inte är önskvärt, så lite som möjligt snedvrider marknaden 
genom att skapa incitament för aktörer att handla på ett annat sätt än det ekonomiskt mest 
fördelaktiga. En förutsättning för en fungerande marknadsekonomi är just att den fria 
konkurrensen slår ut ineffektiva företag och skapar bättre varor och tjänster till billigast 
möjliga pris. För att beskattningen inte ska påverka balansgången mellan marknadskraf-
terna så har neutralitetsprincipen skapats. Neutralitetsprincipen tvingar lagstiftaren att 
hela tiden förnya och utveckla en skattelagstiftning som återställer utgångsläget efter att 
en skatt införts. Neutralitetsprincipen ska garantera att ett ekonomiskt likvärdigt alterna-
tiv före skatt även ska vara ekonomiskt likvärdigt efter skatt. Denna princip övergriper 
alla möjliga ekonomiska alternativ, exempelvis val av associationsform, investeringsob-
jekt och avkastningsutnyttjanden.  

7.1.2 Bolagsskattesystemens konsekvenser vid internationella förhållanden 
Skatt på aktieutdelningar kan vid internationella förhållanden uttas av två olika stater. 
Först och främst beskattas en utdelning av bolagsstaten (källstaten) i form av bolagsskatt 
och källskatt på utdelningen, därefter sker beskattning av aktieägarens hemviststat (aktie-
ägarstaten) i form av inkomstbeskattning av aktieägarens kapitalinkomster.  

Vid utformningen av bolagsskattesystemen så har neutralitetsprincipen en central bety-
delse. Stater vill genom en lättnad av den ekonomiska dubbelbeskattningen undvika att 
det finns skattemässiga incitament för att välja andra bolagsformer eller andra sätt att 
finansiera sin verksamhet. Bolagsskattesystemens lättnader är antingen på aktieägarnivå 
eller på bolagsnivå, beroende på vilken nivå en stat väljer att tillåta en skattelättnad 
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kommer vissa statsfinansiella konsekvenser att uppstå.115 Som vi såg ovan så måste skat-
tesystemen i så stor utsträckning som möjligt garantera en stabil inkomst för staten. En 
lättnad på en nivå kompenseras därför genom en beskattning på en annan nivå. Denna 
kompensation kan dock utgå i fall av gränsöverskridande aktieinvesteringar. 

I denna analys utreds de eventuella konsekvenser av bolagsskattesystemen undersökas 
mot bakgrund av beskattningens syfte. Det kommer i stor utsträckning vara mycket spe-
kulativa antaganden för att helt enkelt föra ett resonemang kring varför en stat kan tänkas 
välja att utforma sina skattesystem på ett eller annat sätt. Uppsatsens storlek kombinerat 
med en tidsmässig ram för utförandet gör att djupare ekonomiska analyser inte kan fram-
ställas utan det blir upp till läsaren att acceptera resonemangen eller inte. 116 

7.1.2.1 Lättnad i aktieägarstaten 
Om en aktieägarstat tillämpar ett system med lättnad på aktieägarnivå kompenseras in-
komstbortfallet genom att staten fortfarande har en stabil inkomst på bolagsnivå i form av 
bolagsskatt. Detta gör att lättnaden på aktieägarnivå kan motiveras trots det inkomstbort-
fall som lättnaden innebär. Annat blir det om aktieutdelningen kommer från bolag som är 
etablerade utomlands. Eftersom bolaget inte betalar skatt i staten så skulle en eventuell 
lättnad på aktieägarnivå på aktieutdelningar från utländska aktiebolag leda till ett in-
komstbortfall som saknar kompensering, vilket inte är önskvärt ur ett statsfinansiellt per-
spektiv. 

Om aktieägarstaten däremot tillämpar ett system där lättnaden sker på bolagsnivå kom-
mer ett annat problem uppstå. Eftersom beskattningen av aktieägarens inkomster förblir 
opåverkad så blir utdelningens storlek beroende av bolagsstatens beskattning av bolagen. 
Tillämpar bolagsstaten ett klassiskt dubbelbeskattningssystem så kommer alltså den ut-
delning som lämnas till aktieägare i aktieägarstaten att bli dubbelbeskattade medan rent 
inhemska aktieinvesteringar kommer att enkelbeskattas. Detta kommer dock inte utgöra 
något större problem ur ett statsfinansiellt perspektiv eftersom det inte kommer ske några 
inkomstbortfall. Nedan kommer vi dock att se att ett sådant system kommer vara negativt 
från bolagslandsperspektiv. 

7.1.2.2 Lättnad i bolagsstaten 
Om bolagsstaten tillämpar ett system där det finns en lättnad på aktieägarnivå existerar 
egentligen inte några större problem för staten om de skulle utsträcka denna lättnad att 
gälla även källskatten på utdelningar till utländska aktieägare, lättnaden kompenseras ju 
av bolagsskatten vilken tas ut av bolagsstaten. Motiven för att inte utsträcka lättnaden till 
utländskt aktieägande skulle eventuellt kunna vara att segregera aktiemarknaden för att 
främja ett inhemskt ägande av aktiebolagen.117 Utländska aktieägare avhåller sig från att 
investera sitt kapital i den aktuella staten under förutsättning att det leder till en hårdare 
                                                 
115 Med statsfinansiella konsekvenser avses de effekter på statens finansiering genom skattemedel, alltså 
effekter på framförallt skattebasen. 
116 De ekonomiska analyserna ska därför ses som i hög grad spekulativa, ambitionen med avsnittet är inte 
att lägga fram nationalekonomiska sanningar utan snarare att resonera kring effekterna av bolagsskattesy-
stemen. 
117 Detta kan i sin tur vara ett försök ifrån statens sida att behålla makten över bolagen inom landet och 
skydda bolagen från att utländska intressen. Motivet till denna form av protektionistiska skattepolitik kan 
vara många. Exempelvis kan det antas att utländska aktieägare har färre gemensamma intressen med staten 
vad gäller bibehållandet av arbete inom staten eller främjandet av anställdas situation. 
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beskattning än att investera i inhemska aktiebolag. Denna effekt är beroende av hur be-
skattningen av aktieutdelningarna sker i aktieägarstaten. Om aktieägarstaten tillåter av-
räkning av källskatt och att denna källskatt är lägre än den skatt som betalas på inhemska 
utdelningar i aktieägarstaten så kommer aktieägaren bli lika hårt beskattad oavsett var 
han placerar sina investeringar. Detta gör att det krävs en helhetssyn på båda bolagsskat-
tesystemen och eventuella skatteavtal innan man kan avgöra huruvida beskattningens 
effekter leder till en ”positiv” segergering av aktiemarknaden. 

Om bolagsstaten däremot tillämpar ett system med en lättnad på bolagsnivå kompenseras 
denna lättnad av att aktieutdelningarna i ett senare led beskattas på aktieägarenivå. Om 
aktieägaren befinner sig utomland kommer denna kompensation eventuellt utebli om det 
inte tillämpas någon form av källskatt på utdelningen. Eftersom källskatt oftast är mycket 
låg innebär detta system att kompensationen i jämförelse kan bli lägre vilket inte är önsk-
värt.  

Det kan även uppstå neutralitetsproblem då företag med utländska aktieägare befinner sig 
i stater där en lättnad genom skattefrihet på aktieägarnivå tillämpas. De utländska aktie-
ägarna kommer i dessa fall att erhålla lättnad både på bolagsnivå och på aktieägarnivå. 
Även om det utgår källskatt på aktieutdelningarna så är oftast källskatten begränsat stor 
vilket i sin tur gör att den utländska aktieägaren erhåller en nettoutdelning som överstiger 
den inhemska aktieägarens. Detta gör att de företag som har utländska aktieägare hamnar 
i en konkurrensmässig fördelaktig situation då dess aktieägare får ett större utrymme att 
återföra kapital till bolagen i olika former av aktieägartillskott. Eftersom det dessutom 
kan sägas med viss säkerhet att det oftast är bolag från utlandet vilka etablerat sig i staten 
som dessutom har utländska aktieägare så kommer de inhemska bolagen generellt hamna 
i ett sämre konkurrensmässigt läge. Detta i sin tur leder till minskade intäkter till bolags-
staten då fler och fler bolag har utländska aktieägare och att deras inkomster endast be-
skattas i form av en, i regel, lägre källskatt. 

7.2 EG-rätten och beskattningen av aktieutdelningar 
EU har den fria gemensamma marknaden som mål och är därför marknadens övervakare 
och beskyddare. Genom ett regelsystem har EU utvecklat ett rättsystem som förbjuder 
snedvridande åtgärder vilka riskerar omöjliggöra den ideologiska utgångspunkten inom 
EU, nämligen att den fria marknaden främjar den effektivaste allokeringen av tillgångar 
inom Europa. Detta gäller även beskattningen. EU:s utgångspunkt har varit att beskatt-
ning till största delen ska vara en suverän rätt för medlemsstaten att utforma utifrån deras 
premisser. EU har trots detta inom vissa områden insett behovet av en harmonisering 
vilket har lett till en del gemensam lagstiftning på beskattningsområdet. Denna harmoni-
sering gäller framförallt den indirekta skatten vilken används som finansiering av EU 
samt den direkta beskattningen av koncerner vilken en gemensam lagstiftning ansetts 
nödvändig för att förenkla transaktioner inom internationellt etablerade koncerngrupper. 
Den direkta beskattningen i övrigt har däremot lämnats till medlemsstaternas försorg. 
Därav inte sagt att den direkta beskattningen lämnats helt utanför EG-rättslig inbland-
ning. Den fria rörligheten sätter gränser för medlemsstaterna att utveckla begränsande 
och/eller diskriminerande skatteregler vilket leder till en snedvridning av den gemen-
samma marknaden. I denna del av analysen kommer de gränser som den fria rörligheten 
för kapital sätter upp vid utformningen av bolagsskattesystemen studeras.  
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7.2.1 Neutralitetsproblemet med beskattning vid internationella förhållanden 
Om man genom en beskattning försvårar en ekonomisk verksamhet kommer aktörer för-
söka finna alla möjliga vägar att komma runt hindret. Detta gör att verksamheter som inte 
har beskattats lika hårt kommer bli valda, trots att det första alternativet egentligen varit 
det ekonomiskt mest fördelaktiga valet, om skatterna inte existerat. Därför krävs ett be-
skattningssystem som tar hänsyn till detta problem, antingen genom att lätta på skatten 
för det ena alternativet eller beskatta det andra alternativet på ett sätt att deras naturliga 
tillstånd återställs. 

Neutralitetsprincipen avser garantera att skattelagstiftningen så lite som möjligt påverkar 
ett ekonomiskt handlingsavvägande. I ett internationellt förhållande blir den inhemska 
neutralitetsprincipen otillräcklig. Detta på grund av att en utländsk investering och en 
inhemsk investering skulle vara likvärdiga om avkastningen på den utländska invester-
ingen efter utländsk skatt betalats blir lika stor som den inhemska investeringens avkast-
ning skulle vara innan skatt. Hänsyn saknas alltså till den beskattning som skett i det land 
där bolaget befinner sig vilket kan skilja sig mycket från den inhemska bolagsbeskatt-
ningen.118 Istället måste det vid internationella transaktioner finnas neutralitet i ett gräns-
överskridande perspektiv, där beskattning som sker i alla led och över alla gränser beak-
tas. 

7.2.2 Vilka effekter utgör en begränsning av den fria rörligheten för kapital? 
Tidigare såg vi att det är själva investeringen som är den tillgång som artikel 56 EGF 
avser skydda. Av detta följer att det är investeringsbeslutet som är det centrala i bedöm-
ningen om en skatteregel har en fördragsstridig effekt. Nästa fråga är då huruvida all på-
verkan på ett investeringsbeslut är förbjudna? Det är i detta hänseende som man måste 
betrakta marknaden som helhet. Vilka investeringsbeslut är viktiga för marknaden? Först 
och främst måste det tolkas så att det innebär en fördel för en stat att tilldra kapital i form 
av investeringar i aktier. Detta hänger naturligtvis samman med det faktum att det är en 
konkurrensfördel för aktiebolag att lättare skaffa sig kapital i form av investeringar i bo-
lagets aktier. Att begränsningen av kapitalflödet i de fall som prövats av EGD ansågs 
strida mot förbudet måste alltså starkt hänga samman med de fördelar som de inhemska 
bolagen har av att personer bosatta inom staten får incitament att investera i inhemska 
aktiebolag vilka därmed vinner konkurrensfördelar vilket i sin tur leder till att utländska 
aktiebolag får konkurrensnackdelar då de får svårare att tilldra sig kapital för sin verk-
samhet.  

Men EGD har även bedömt att beskattning som leder till en hårdare beskattning av ut-
ländska aktieägare som investerar i en viss stat som en fördragsstridig åtgärd. Detta inne-
bär att även begränsningar där man avskräcker utländskt ägande i en medlemsstat utgör 
förbjudna åtgärder. Detta verkar vid första anblick vara en effekt som leder till negativa 
konkurrensvillkor för inhemska bolag vilka får det svårare att anskaffa kapital utomlands. 
Självfallet innebär denna form av beskattning, om man ser ett steg längre, att bolag vilka 
etablerat sig inom staten och därmed i större utsträckning har en högre andel utländska 
aktieägare beskattas hårdare än rent inhemska bolag.  

                                                 
118 Se Mutén (1995), s. 278. 
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Det blir svårt att dra generella slutsatser utifrån dessa resonemang. Klarlagt är att  en sär-
behandling måste ha skett. Denna särbehandling ska ske av en och samma stat på så sätt 
att staten villkorar sina lättnader på grund av skattesubjektens hemvist, alltså antingen 
aktieägaren eller aktiebolaget. För att en skatt i någon mån ska kunna påverka ett inve-
steringsbeslut så måste det finnas ett bättre val för investeraren att antingen investera sitt 
kapital inom en stat istället för utomlands eller att utländska aktieägare avhåller sig från 
att investera inom en viss stat. För att vidare kunna avgöra när en sådan begränsning 
dessutom är otillåten måste dock undantagen först analyseras. 

7.2.3 De undantagna begränsningarna 
När vi nu fastställt i vilken mån beskattningssystem kan begränsa den fria rörligheten för 
kapital måste vi analysera undantagen som finns stadgade i artikel 58 EGF. Det är egent-
ligen inte helt korrekt att kalla denna reglering för undantag utan artikel 58 EGF uttrycker 
snarare att en begränsning inte är fördragsstridig om det finns rättfärdigande motiv till 
skattereglernas utformning. Som vi såg ovan kan en i sig begränsande regel rättfärdigas 
på grund av dess nödvändighet för staternas skattesystem eller av allmännyttiga intressen. 

Ett av dessa är artikel 58 (1a) EGF vilken hänvisar till staters rätt att skattemässigt särbe-
handla på grund av bosättning eller investeringsort. Detta innebär dock inte att stater på 
vilket sätt som helst får olikbehandla utländska personer på grund av deras hemvist. Ef-
tersom denna olikbehandling indirekt sker på basis av nationalitet så får det inte finnas en 
godtycklig orsak till utformningen. Som vi såg ovan har EGD ställt upp villkoret för 
diskriminering med hänsyn till jämförbara situationer. Det handlar alltså om fall då en 
skatteregel, vilken särbehandlar utländska medborgare, trots att dessa befinner sig i sam-
ma situation som en inhemsk medborgare. Detta rekvisit hänger starkt samman med skat-
terättsliga principer.  

Territorialitetsprincipen är en allmänt accepterad skatterättslig princip vilken kan jämfö-
ras med hemvistprincipen och källstatsprincipen, beskrivna i de inledande kapitlen i upp-
satsen. Principerna uttrycker staters beskattningsrätt av personer med hänvisning till i 
vilken utsträckning personen har anknytning till staten. Om det inte vore för dessa skulle 
det råda mycket stor osäkerhet avseende vilka personer som staterna har rätt att beskatta. 
I och med att stater har rätt att beskatta personer som inte är bosatta inom en stat för deras 
arbete i den staten så uppkommer frågan huruvida dessa personer ska behandlas skatte-
mässigt lika som de i staten bosatta personerna. Det skulle vara mycket svårt att upprätt-
hålla en likabehandling eftersom personer som är bosatta inom en viss stat är obegränsat 
skattskyldiga i den staten så skulle en likabehandling innebära först och främst stora 
praktiska svårigheter i form av tillgången till information avseende de utländska perso-
nernas sammanlagda inkomster, vilka oftast till största delen kommer från bosättningssta-
ten. En annan konsekvens skulle vara att det skulle bli en omfattande juridisk dubbelbe-
skattning vars lindring skulle kräva omfattande skatteavtal mellan staterna och därtill 
stora svårigheter vad gäller avräkning av skatterna, vilken stat skulle vara tvungen att ge 
med sig och avräkna den andra statens inkomstbeskattning? Dessa problem gör att territo-
rialitetsprincipen nödvändig för att upprätthålla en sund och effektiv beskattning. Om 
EGF skulle förbjuda en stat att särbehandla på grund av bosättning skulle territorialitets-
principen undergrävas och därmed staters möjligheter att bibehålla en stabil finansiering 
av sin verksamhet. 
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Vad betyder då territorialitetsprincipen avseende beskattning av investeringar? I ett flertal 
fall har EGD behandlat frågan vilket vi såg ovan. Generaladvokats uttalande, avseende 
särskillnaden mellan fall där en särbehandling på grund av investeringsort är ett uttryck 
för territorialitetsprincipen eller inte, ger vägledning i frågan. Han poängterar skillnaden 
mellan fall där en obegränsat skattskyldig beskattas olikt från en begränsat skattskyldig 
och det där en beskattning av obegränsat skattskyldiga beskattas olika på grund av skat-
teobjektets härkomst. I en skillnad mellan en rent inhemsk situation i de där en utdelning 
kommer från ett utländskt bolag är att beskattningen av utdelningen sker av två stater i 
den senare situationen och endast i en stat i den tidigare.  

I de fall där en lättnad sker av dubbelbeskattningen på någon nivå måste det dock, enligt 
generaladvokat Kokott, ske en anpassning av beskattningen av de båda skattesubjekten. 
Detta är endast möjligt i de fall där subjekten, bolaget och den fysiska personen, har 
samma hemvist. Kokott menar alltså att denna skillnad i sig kan sägas utgöra skäl för att 
situationerna även kan beskattas olika men han poängterar samtidigt att denna skillnad i 
beskattning måste vara ofrånkomlig. Om en sådan anpassning är möjlig oberoende på 
vart skatteobjektet kan härledas från så kan dock en sådan beskattningsåtskillnad inte 
motiveras med hänvisning till att situationen är olik en rent inhemsk. 

Ett annat argument som åberopats av regeringar i prövning inför EGD är bevarandet av 
skattesystemets inre sammanhang, också kallat skattesystemets kongruens. Detta argu-
ment grundar sig i det andra undantaget, stadgat i art. 58 (1b) vilket först prövades i 
Bachmann-målet. Undantaget uttrycker medlemsstaternas behov att deras skattesystem 
inte undergrävs på grund av de EG-rättsliga begränsningarna. I Bachman fanns det enligt 
EGD ett direkt samband mellan skattefördel och skattenackdel vilket kunde utgöra till-
räckliga skäl för att motivera en skillnad i beskattningen av de skattesubjekt vilka inte 
skulle drabbas av skattenackdelen. Det är viktigt att poängtera i detta avseende att det 
handlade skattefördelar och skattenackdelar som drabbade ett och samma skattesubjekt 
vilken endast åtnjöt lättnaden eftersom han i ett senare tillfälle skulle bli beskattas för 
avkastningen. 

Vid prövning av aktieutdelningar där beskattningen sker på två skilda nivåer blir skatte-
lättnader ofta beroende av en skatt som skett på en annan nivå, exempelvis en lättnad på 
aktieägarnivå om bolagsskatt erlagts i landet i ett tidigare skede.119 Detta skiljer sig alltså 
från den formen av skattelättnad som tillämpades i Bachmann-målet på så sätt att skatte-
fördel och skattenackdel gäller olika skattesubjekt. Generaladvokat Kokott menar dock 
att sambandet i vissa fall kan vara tillräckligt starkt mellan beskattningen av skattesubjek-
ten att en lindring kan anses ha tillräcklig närhet med en skattenackdel. Det ska enligt 
Kokott handla om åtminstone samma ekonomiska händelseförlopp och att systemet i sig 
garanterar att en fördel endast uppkommer om en nackdel uppkommer. Detta motiverar 
dock inte vilka begränsande skatteskillnader som helst utan dessa måste fortfarande vara 
oundvikliga. Om en skattenackdel, exempelvis bolagsskatt, i utlandet kan kontrolleras 
och där skattelindring på en annan nivå i bolagsskattesystemen endast utgår om denna 
skattenackdel uppstått så innebär tillämpandet av denna lindring möjligtvis ett visst in-
komstbortfall för staten men inget hot mot skattesystemets sammanhang. Till viss grad 

                                                 

119 Se exempelvis Mål C-35/98 Staatssecretaris van Financiën mot B.G.M. Verkooijen [2000] ECR I-
04071. 
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kan en medlemsstat motivera vissa administrativa krav gentemot den skattskyldiga, ex-
empelvis att inkomma med information avseende eventuell skattenackdel men i övrigt 
bör alltså skattefördelen tillämpas. 

7.2.4 Slutsats avseende otillåtna begränsande effekter 
Om EG-rättens förbud skulle gälla alla möjliga begränsningar av den fria rörligheten så 
skulle det i slutändan innebära att all beskattning skulle vara otillåten. Detta framgår tyd-
ligt om man stipulerar en definition av fri rörlighet för kapital som kapital som rör sig i 
ett rum i total avsaknad av hinder så blir det lättare att sedan se hur olika åtgärder kan 
påverka denna frihet. Enligt denna definition skulle beskattningen ligga mycket illa till. 
Det faktum att beskattningen oftast sker vid olika transaktioner så skulle en skatt, vilken 
som helst, ha en påverkan på den fria rörligheten. Detta innebär alltså att beskattning di-
rekt strider mot principen om den fria rörligheten. Detta tillstånd är dock inte realistiskt 
eftersom beskattning är en ofrånkomlig del i staters organisation. Därför har undantag 
från förbudet mot begränsande lagstiftningar införts i fördraget. Dessa undantag avser 
garantera att staters beskattning som sådan inte blir förbjuden i och med medlemskap i 
EU. Rättfärdigande med hänvisning till skattesystemets inre sammanhang och särskillnad 
på grund av bosättning är alltså egentligen bara uttryck för grundläggande skatterättsliga 
principer, såsom territorialitetsprincipen, samt ofrånkomliga särbehandlingar på grund av 
sambandet mellan skattenackdel och skattefördel. 

Slutsatsen som kan dras av detta blir därför att ett bolagsskattesystem, på grund av särbe-
handling av skattesubjektens härkomst, leder till en effekt där aktieägare antingen avhål-
ler sig från att investera utanför en viss stat eller att investera i en viss stat så innebär det-
ta en begränsning av den fria rörligheten för kapital. Om denna begränsning dessutom ska 
kunna anses otillåten krävs att särbehandlingen inte kan motiveras med hänsyn till omöj-
ligheten att behandla skattesubjekten lika. 

7.3 Slutsatser avseende de olika bolagsskattesystemens kompabilitet med EG-rätten 
Vi har alltså fastställt att den relevanta aktören vilken utför den skyddade kapitalrörelsen 
i form av en aktieinvestering är aktieägaren. Vid en analys av vilka bolagsskattesystems 
konsekvenser vid utdelningsbeskattning som kan bedömas fördragsstridiga måste så bör 
alltså beskattningens belastning av aktieägaren betraktas. Det som eftersöks är alltså an-
tingen beskattningskonsekvenser som i någon mån avskräcker aktieägare i aktieägarsta-
ten att investera i utländska aktiebolag eller beskattningskonsekvenser i bolagsstaten som 
i någon mån kan avskräcka utländska aktieägare att investera i inhemska aktiebolag. 

Vid en aktieutdelning finns tre beskattningsmoment att ta hänsyn till. Först har vi bolags-
skatten som betalas av bolaget, vilken belastar aktieägaren indirekt. Därefter har vi in-
komstskatt som betalas av aktieägaren och belastar aktieägaren direkt. Slutligen har vi 
eventuell källskatt som utgår vid utdelning till utlandet från inhemska bolag vilken sker 
genom bolagets försorg men belastar aktieägaren direkt. Vilka beskattningsmoment som 
är aktuella att undersöka är beroende av vilken stat, aktieägarstaten eller bolagsstaten, 
som undersöks. För att undersökningen i denna analys ska bli korrekt måste den alltså 
delas upp för att sedan se vilka konsekvenser valet av bolagsskattesystem kan få och 
därmed kunna bedöma i vilka fall skattereglernas utformning i bolagsskattesystemen vid 
internationella förhållanden leder till fördragsstridiga effekter. 
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7.3.1 Fördragsenligheten med aktieägarlandets bolagsskattesystem 
I denna del av analysen kommer utgångspunkten vara aktieägarlandets bolagsskattesy-
stem. Aktieägare i en stat kan antingen äga aktier i aktiebolag som är etablerade i samma 
stat eller i aktiebolag som är etablerade utomlands. Den relevanta skillnaden i beskatt-
ningen av utdelningen kan alltså påverka aktieägaren på så vis att det antingen är mer 
fördelaktigt att investera sitt kapital inom staten eller i utlandet. 

7.3.1.1 Imputationssystem 
Imputationssystemen är en lättnad på aktieägarnivå genom avräkning av den bolagskatt 
som betalats. Om aktieägarstaten tillämpar ett imputationssystem såg vi ovan att det från 
ett statsfinansiellt perspektiv vore oförmånligt att utsträcka denna lättnad att gälla utdel-
ningar från utländska aktiebolag. Att inte tillämpa en sådan lättnad på utdelningar från 
utländska stater kan direkt ses som fördragsstridigt, det uppkommer nämligen samma 
situation som i målet C-319/02.120 Beskattningen av utdelningarna från bolag i utlandet 
kommer alltså att beskattas hårdare än de utdelningar som kommer från bolag som är 
etablerade inom staten. Personerna med hemvist i denna stat kommer alltså få skattemäs-
siga incitament att avhålla sig från att investera i andra länder. Detta innebär att den fria 
rörligheten för kapital begränsas på så sätt att exporten av kapital från aktieägarstaten 
minskas. Aktiebolag som är etablerade i andra medlemsstater får svårare att anskaffa ka-
pital än vad aktiebolag som är etablerade inom aktieägarstaten. Detta gör att aktiebolagen 
i aktieägarstaten vinner konkurrensfördelar framför de utländska aktiebolagen. Särbe-
handlingen är inte heller motiverad av ofrånkomliga skäl. Att det finns ett starkt samband 
mellan lättnaden på aktieägarnivå och beskattningen av aktiebolaget är irrelevant. Detta 
samband är oberoende av vilket stat som bolagsskatt betalats och därmed är även särbe-
handlingen möjlig att undvika genom diverse administrativa krav. 

7.3.1.2 En del av utdelningen är skattefri 
Detta system är att likställa med det system som tillämpades i Verkooijen-målet. I likhet 
med imputationssystemet finns även här statsfinansiella skäl att inte tillämpa systemet på 
utdelningar från utländska aktiebolag. Det leder dock till samma konsekvenser som impu-
tationssystemet och kan därför direkt ses som fördragsstridigt om det inte utsträcks till att 
gälla alla ägarförhållanden. Denna särbehandling skulle även vara mycket möjlig att und-
vika utan större problem, det finns inget större samband mellan betald bolagsskatt och 
skattelättnad. 

7.3.1.3 Kategoribeskattning 
Kategoribeskattning är ett skattesystem som genom sina olika skattesatser utjämnar dub-
belbeskattningen och åstadkommer därmed en neutralitet mellan valet av olika bolags-
former. Beskattningen av utdelningen kommer därför ha en mycket låg skattesats i jämfö-
relse med den övriga inkomstbeskattningen som sker av aktieägarens alla inkomster. 
Även denna form av lättnad kompenseras till viss del av bolagskatten men det finns inget 
inneboende samband mellan bolagsskatt och utdelningsbeskattningen. Det skulle alltså 
vara fördragsstridigt att inte utsträcka denna lättnad att gälla även utdelning från utländs-
ka aktiebolag. 

                                                 
120 Mål C-319/02 Petri Manninen. Begäran om förhandsavgörande: Korkein hallinto-oikeus – Finland 
[2004] REG s. I-07477. 
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7.3.2 Fördragsenligheten med bolagslandets bolagsskattesystem 
När det däremot gäller bolagslandet blir situationen annorlunda. Här är den relevanta 
jämförelsen beskattningen av utdelningar till inhemska aktieägare som äger aktier i in-
hemska bolag och beskattningen av utdelningar till utländska aktieägare som äger aktier i 
inhemska bolag. Om bolagsstaten tillämpar en lättnad på bolagsnivå som inte gäller för 
utdelningar som sker till utlandet så innebär detta att de utländska aktieägarna kan bli 
drabbade av en högre beskattning än en inhemsk aktieägare. Detta kan exempelvis ske 
om källskatt tas ut på aktieutdelningar där rent inhemska aktieinvesteringar dock lindras i 
någon nivå. Om detta de facto leder till in snedvridning av marknaden är dock beroende 
av huruvida ett skatteavtal medger avräkning av denna källskatt och att den inhemska 
beskattningen av aktieägaren är hårdare än källskatten så kommer aktieägarna inte får 
skattemässiga incitament till att avhålla sig från att investera i den aktuella bolagsstaten. 
Det måste alltså ske en helhetsbedömning av beskattningen av båda skattesubjekten i 
dessa fall. 

7.3.2.1 Lättnad på aktieägarnivå 
Om det tillämpas en lättnad på aktieägarnivå kommer det alltså endast leda till en be-
gränsning av den fria rörligheten för kapital i första hand om en källskatt tas ut på utdel-
ningen där motsvarande beskattning av rent inhemska utdelningar saknas. I andra hand 
måste det saknas ett skatteavtal vilken medger avräkning av källskatten tillsammans med 
förutsättningen att aktieägarstaten har en lägre beskattning än den uttagna källskatten. 
Om detta är uppfyllt kommer alltså utländska aktieägare beskattas hårdare än inhemska 
aktieägare vilket leder till en begränsning av den fria rörligheten för kapital. Det bör inte 
heller finnas några skäl att anta att lättnaden omöjligen skulle kunna erbjudas även ut-
ländska aktieägare. 

7.3.2.2 Lättnad på bolagsnivå 
Då en medlemsstat tillämpar en lättnad på bolagsnivå finns i huvudsak två möjliga bo-
lagsskattesystem. Antingen kan det vara så att utdelad vinst beskattas lägre än vinst som 
hålls kvar i bolaget eller så kan medlemstaten medge avdrag av den utdelade vinsten från 
sin beskattningsbara intäkt. Om det nu är så att lindringen endast tillämpas vid utdelning 
till inhemska aktieägare så leder detta de facto till att utdelning till utlandet kommer dub-
belbeskattas, under förutsättning att aktieägarstaten inkomstbeskattar utdelningen, medan 
utdelning inom landet kommer enkelbeskattas. I fall där detta alltså skulle leda till dub-
belbeskattning kommer de utländska aktieägarna att avstå investeringar inom landet och 
därmed även innebära en begränsning av den fria rörligheten för kapital.  

Även denna situation är dock beroende av aktieägarstatens beskattning. Om aktieägaren 
befinner sig i en stat som tillämpar lättnader på aktieägarnivå så finns det starka skäl för 
medlemsstaten att underlåta lättnaden på grund av risken för att utländska aktieägare blir 
skattebefriade och därmed att konkurrensen blir snedvriden på den bolagsstatens mark-
nad. Denna situation har dock inte undersökts av EGD, det är dessutom orealistiskt att en 
lättnad av den här typen skulle tillämpas av en stat just på grund av riskerna för konkur-
renssnedvridning. Möjligtvis skulle detta samband leda till ett undantag från förbudet på 
grund av att skattenackdelen inte skulle uppstå överhuvudtaget. Detta är dock högst spe-
kulativt. 
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