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Sammanfattning 
Medlemsstaterna i EU har genom sitt inträde i unionen överlämnat en del av 
sin suveränitet till gemenskapen. Beträffande direkta skatter valde 
medlemsländerna emellertid att behålla sin suveränitet och för att direktiv 
ska kunna antas på detta område krävs enhällighet. 
 
De rättigheter och skyldigheter staterna har på grund av sina medlemskap 
regleras i EG-fördraget. Fördragsbestämmelsernas innebörd har tolkats av 
EG-domstolen i många fall. Tidigt slog domstolen fast att EG-rätten utgör 
en del av medlemsstaternas rättsordningar, som ska följas av de nationella 
domstolarna. Denna princip om EG-rättens företräde har genom domen i 
Avoir fiscal (C-270/83) fått genomslag även på den direkta 
beskattningsrättens område, trots att medlemsstaterna behållit sin 
suveränitet på detta område. 
 
I ett flertal fall har domstolen prövat nationella regler beträffande direkt 
skatt som den funnit fördragsstridiga. Många regler har ansetts utgöra 
hinder för den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital. I 
flera fall har domstolen menat att en inskränkning av etableringsfriheten 
förelegat. Även diskriminerings- och restriktionsförbuden har lett till att 
domstolen ansett nationella skatteregler strida mot EG-rätten. 
 
Medlemsstaterna ges möjlighet att rättfärdiga fördragsstridiga regler. EG-
fördraget medger att hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa kan 
rättfärdiga ett undantag från EG-rätten. Dessa rättfärdigandegrunder är dock 
inte aktuella beträffande skatteregler. Även andra grunder för rättfärdigande 
än de som uttryckligen anges i fördraget har emellertid godkänts av 
domstolen och denna praxis kallas för ”Rule of reason”. 
 
Domstolen har varit restriktiv med att faktiskt tillämpa särskilda 
rättfärdigandegrunder enligt ”Rule of reason”. Fram till år 2005 var det 
endast i fallet Bachmann (C-204/90) som domstolen ansett fördragsstridiga 
skatteregler kunna rättfärdigas. Detta år kom domen i Marks & Spencer (C-
446/03) och här ansågs de prövade reglerna, under vissa omständigheter, 
kunna rättfärdigas med hänsyn till ett antal åberopade grunder. 
 
Min uppfattning är att EG-domstolen borde vara lite mindre återhållsam 
beträffande rättfärdigande av fördragsstridiga skatteregler. De 
rättfärdigandegrunder som bygger på behovet av att säkerställa 
skattesystemets inre sammanhang och behovet av att förhindra skatteflykt 
borde ges ett, i viss utsträckning, vidare tillämpningsområde än tidigare. 
Skattesuveräniteten ligger trots allt kvar hos medlemsstaterna och även om 
fördragsfriheterna måste respekteras borde medlemsstaternas suveränitet 
väga tyngre än vad den hitintills gjort. Kanske är Marks & Spencer (C-
446/03) ett steg i denna riktning. 
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1 Inledning 
Medlemsstaterna i den Europeiska Unionen har genom sitt inträde i unionen 
överlämnat en del av sin suveränitet till gemenskapen. Detta gäller dock inte 
på den direkta beskattningsrättens område där direktiv ska antas genom 
enhälligt fattade beslut, art. 94 EG-fördraget. Behörigheten att besluta om 
harmoniseringsåtgärder vad gäller direkta skatter ligger således kvar hos 
medlemsstaterna, vilka kan lägga sitt veto mot ett föreslaget direktiv. 
 
EG-domstolen har dock i ett flertal förhandsavgöranden underkänt 
nationella regler avseende direkta skatter med anledning av att de nationella 
reglerna ansetts strida mot fördragsbestämmelserna om fri rörlighet för 
varor, personer, tjänster och kapital. Att de nationella reglerna i princip 
strider mot bestämmelserna om fri rörlighet föranleder emellertid inte att de 
automatiskt underkänns. I EG-fördraget finns ett antal grunder på vilka de 
nationella reglerna kan rättfärdigas. Vidare har domstolen visat sig vara 
principiellt öppen för att ytterligare rättfärdigandegrunder kan accepteras. 
Domstolen har emellertid varit ytterst restriktiv med att faktiskt tillämpa 
några grunder för rättfärdigande och fram till år 2005 var det endast i fallet 
Bachmann (C-204/90) som rättfärdigande av hindrande regler godkänts. 
 
I slutet av år 2005 kom avgörandet i skattemålet Marks & Spencer (C-
446/03). Målet behandlade den brittiska motsvarigheten till de svenska 
koncernbidragsreglerna, vilka tillåter resultatutjämning nationellt men inte 
gränsöverskridande. Generaladvokat M. Poiares Maduro kom den 7 april 
2005 med sitt förslag till avgörande i målet. Generaladvokaten skrev i 
förslaget att ”medlemsstaternas handlingsutrymme för att berättiga sina 
skattesystem [är] alltför begränsat.”1 Den 13 december 2005 kom 
domstolens avgörande i målet och de brittiska förlustavdragsreglerna ansågs 
kunna rättfärdigas under vissa förutsättningar. 
 

1.1 Syfte och problemformulering 

Detta arbete syftar till att undersöka rättfärdigande av fördragsstridiga 
nationella regler på den direkta beskattningsrättens område. Vid prövningen 
av om reglerna kan rättfärdigas ställs nationella intressen mot 
gemenskapens intressen. Medlemsstaterna strävar efter att bibehålla sina 
skatteintäkter medan unionen arbetar för avskaffandet av hindrande 
skatteregler. EG-domstolen har varit mycket restriktiv med att tillämpa 
särskilda rättfärdigandegrunder inom den direkta beskattningsrättens 
område och fördragets grundläggande friheter kan sägas ha fått ett starkt 
skydd. Min avsikt är att granska av medlemsstaterna åberopade grunder för 

                                                 
1 Han syftade här till den tidigare företedda ståndpunkten att principen om skattesystemets 
inre sammanhang vilar på alltför rigida kriterier. 
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rättfärdigande och att analysera i vilken utsträckning och på vilket sätt det 
vore rimligt att tillämpa dessa. 
 
Inspiration kommer att hämtas från Marks & Spencer (C-446/03), där både 
generaladvokatens förslag till avgörande och domstolens dom ger en 
jämförelsevis positiv bild av medlemsstaternas möjligheter att rättfärdiga 
sina skatteregler. 
 

1.2 Metod och material 

Vid skrivandet av detta arbete har utgångspunkt tagits i aktuella 
bestämmelser i EG-fördraget, vilka i viss mån utgör grunden för den 
frågeställning som ska besvaras. Vidare har EG-domstolens omfattande 
praxis använts, dels för att kunna redogöra för det aktuella rättsläget, dels 
som underlag för diskussion kring olika grunder för rättfärdigande och sätt 
att tillämpa dessa. Doktrin på skatterättens och EG-rättens område har 
nyttjats både som en väg till information och som inspiration till analysen. 
 

1.3 Disposition 

Efter uppsatsens inledning följer en redogörelse för aktuella bestämmelser i 
EG-fördraget och EG-domstolens syn på dessa (kapitel 2) och för delar av 
EG-domstolens praxis beträffande grundläggande principer, vilka är 
relevanta för den fortsatta framställningen (kapitel 3). Därefter kommenteras 
olika grunder för rättfärdigande (kapitel 4). Här har jag valt att först 
redovisa de fördragsstadgade rättfärdigandegrunderna och sedan redogöra 
för den s.k. ”Rule of reason”-doktrinen och delar av EG-domstolens 
avgöranden inom detta område. Generaladvokatens förslag till avgörande 
och domstolens dom i Marks & Spencer (C-446/03) refereras därefter 
(kapitel 5). Med denna bakgrund går jag sedan vidare till analysen, där jag 
kommenterar och utvärderar rättfärdigandegrunder enligt praxis (kapitel 6). 
Arbetet avslutas med de slutsatser jag dragit av analysen (kapitel 7). 
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2 Den EG-rättsliga grunden 
Genom medlemsstaternas undertecknande av EG-fördraget har de avstått 
från en del av sin nationella suveränitet till förmån för EG. Genom bildandet 
av EG har en ny rättsordning utvecklats; EG-rätten. Denna är bindande för 
medlemsstaterna och ska utgöra en del av den nationella rätten. 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för den del av EG-rätten som 
reglerar den inre marknaden (avsnitt 2.1), medlemsstaternas 
beskattningssuveränitet (avsnitt 2.2) och förfarandet att begära 
förhandsavgörande av EG-domstolen (avsnitt 2.3). 
 

2.1 Den inre marknaden 

När EG bildades hade gemenskapen mål och grundläggande uppgifter. 
Dessa mål och uppgifter har successivt utvecklats och är mer omfattande 
inom dagens EU än de var inom EG. En av gemenskapens viktigare 
uppgifter är att upprätta en gemensam marknad, art. 2.2 Bland annat genom 
upprättandet av en gemensam marknad ska gemenskapen främja en höjning 
av levnadsstandarden och livskvaliteten, ekonomisk och social 
sammanhållning m.m.  
 
Termen inre marknad definieras i art. 14 (2) som ”ett område utan inre 
gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital 
säkerställs i enlighet med bestämmelserna i detta fördrag”. Innebörden av 
fri rörlighet för såväl varor, personer, tjänster och kapital utvecklas i EG-
fördragets tredje del och har i ett flertal rättsfall kommenterats av EG-
domstolen. I de följande avsnitten ska jag kort redogöra för de 
fördragsbestämmelser som reglerar de fria rörligheterna, samt kommentera 
några rättsfall i vilka friheternas innebörd prövats. 
 

2.1.1 Fri rörlighet för varor 

Interna skatter eller avgifter på varor från andra medlemsstater, vilka är 
högre än de skatter eller avgifter som läggs på liknande inhemska varor är 
förbjudna, art. 90. I fallet Bobie (mål 127/75) uttalade EG-domstolen att art. 
95 första stycket (nuvarande art. 90 första stycket) tillåter en medlemsstat att 
använda ett annat beskattningssystem för en importerad vara än för en 
liknande inhemsk vara. Detta gäller dock under förutsättning att avgiften för 
den importerade varan under alla omständigheter förblir lika med eller lägre 
än den som tas ut för en liknande inhemska vara. Så var inte fallet i den 
prövade situationen och Tysklands skatteregler beträffande öltillverkning 
och ölimport ansågs inte vara förenliga med art. 95 första stycket 
(nuvarande art. 90 första stycket). 
                                                 
2 Hädanefter avser alla artikelhänvisningar EG-fördraget. 
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Förbjudet är också all slags protektionism, art. 90 andra stycket. 
Medlemsstaterna får inte, på varor från andra medlemsstater, lägga sådana 
interna skatter eller avgifter som är av sådan art att de indirekt skyddar 
andra varor. EG-domstolen har uttalat att ett skatteregelverk inte kan anses 
vara diskriminerande enbart p.g.a. att endast importerade produkter, särskilt 
sådana från andra medlemsstater, faller inom den högst beskattade 
kategorin.3 Det räcker således inte att utländska varor beskattas högre, 
vilket är fallet vid tillämpning av art. 90 första stycket. Det måste även visas 
att skillnaden i beskattning leder till protektionism för att skattereglerna ska 
anses vara icke förenliga med art. 90 andra stycket.4 I Humblot (mål 
112/84) kom EGD fram till att det franska systemet att beskatta bilar efter 
deras motoreffekt var diskriminerande och protektionistiskt.  Dels fanns det 
en progressiv skatt som ökade med antalet hästkrafter, och dels fanns det en 
enhetsskatt som togs ut på bilar med hästkrafter överstigande en viss gräns. 
Enhetsskatten var flera gånger högre än den högsta progressiva skatten och 
den drabbade endast importerade bilar. Detta ansågs inte vara förenligt med 
art. 95 (nuvarande art. 90).  
 
Tilläggas kan att det också finns ett förbud mot kvantitativa import- och 
exportrestriktioner, samt åtgärder med motsvarande verkan, mellan 
medlemsstaterna, art. 28 och art. 29. Det är också förbjudet med tullar på 
import och export, samt avgifter med motsvarande verkan, mellan 
medlemsstaterna, art. 25. 
 
Fördragsbestämmelserna avseende fri rörlighet för varor syftar på indirekta 
skatter och avgifter och kommer således inte att behandlas fortsättningsvis.  
 

2.1.2 Fri rörlighet för personer och rätten till fri etablering 

Vad gäller fri rörlighet för personer stadgas i art. 39 att all diskriminering av 
arbetstagare p.g.a. nationalitet skall avskaffas beträffande anställning, lön 
och övriga arbets- och anställningsvillkor. I de fall nationella bestämmelser 
har ansetts stå i strid med art. 39 har det vanligtvis handlat om dold 
diskriminering, eftersom många bestämmelser inte lägger vikt vid 
skattesubjektets nationalitet utan på dess hemvist. Ett sådant mål är Biehl 
(C-175/88). Enligt då gällande regler i Luxemburg var rätten att få tillbaka 
överskjutande preliminärskatt beroende av att skattesubjektet varit bosatt i 
Luxemburg under hela beskattningsåret. EG-domstolen menade att 
lagstiftningen var dolt diskriminerande då den riskerade att drabba främst 
medborgare i andra medlemsstater och reglerna ansågs strida mot 
bestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare. 
 

                                                 
3 Se t.ex. domstolens dom punkt 18 i Europeiska gemenskapernas kommission mot 
Grekland (C-132/88). 
4 Se t.ex. domstolens dom punkt 15 i Europeiska gemenskapernas kommission mot Belgien 
(mål 356/85), Specialutgåva IX, 1987-1988. 

 6



Medborgare i medlemsstaterna ska vidare ha rätt att fritt etablera sig på en 
annan medlemsstats territorium, art. 43. Inskränkningar i detta avseende är 
förbjudna och medborgare från en annan medlemsstat ska behandlas som 
det egna landets medborgare. Denna rätt tillkommer även de juridiska 
personer som faller under bolagsdefinitionen i art. 48. Artikel 43 omfattar 
både primär och sekundär etablering. Med primär etablering avses en 
nyetablering eller en hel överflyttning av en näringsverksamhet till ett annat 
medlemsland. Sekundär etablering innebär att en redan etablerad 
näringsverksamhet expanderar genom upprättande av ett dotterbolag, en 
filial eller liknande i en annan medlemsstat. Ett exempel där EG-domstolen 
fann nationella bolagsskattereglerna strida mot rätten till fri etablering är 
Royal Bank of Scotland (C-311/97). Alla aktiebolag som hade säte 
utomlands beskattades med en skattesats om 40 % för inkomsterna från sina 
grekiska fasta driftställen. Vissa grekiska bolag beskattades däremot endast 
med en skattesats om 35 %. Omständigheterna i målet föranledde domstolen 
att anse brott mot etableringsfriheten föreligga. 
 

2.1.3 Fri rörlighet för tjänster 

Friheten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen får inte inskränkas 
beträffande medborgare i medlemsstater som har etablerat sig i en annan stat 
inom gemenskapen än mottagaren av tjänsten, art. 49. Med tjänster avses 
prestationer som normalt utförs mot ersättning i den utsträckning de inte 
faller under bestämmelserna om fri rörlighet för varor, kapital och personer, 
art. 50. Tjänstebegreppet är således relativt brett. I SPUC mot Grogan (C-
159/90) klassades tillhandahållande av aborter som en tjänst i 
gemenskapsrättslig mening. Svenska regler beträffande beskattning av 
kapitalförsäkringar prövades i Jessica Safir (C-118/96). EG-domstolen fann 
att de aktuella bestämmelserna kunde leda till att försäkringsbolag från 
andra medlemsstater avhåller sig från att tillhandahålla sina tjänster på den 
svenska marknaden. Reglerna ansågs medföra restriktioner för friheten att 
tillhandahålla tjänster och gick inte att rättfärdiga på de grunder som 
åberopats. 
 

2.1.4 Fri rörlighet för kapital 

För att fri rörlighet för kapital ska kunna möjliggöras ska alla restriktioner 
för kapitalrörelser och betalningar mellan medlemsstater vara förbjudna, art. 
56. Ett fall där EG-domstolen ansåg nationella bestämmelser strida mot den 
fria rörligheten för kapital är Sanz de Lera (C-163/94). Nationella 
föreskrifter innebar att utförsel av valuta normalt skulle föregås av ett 
tillstånd. Detta ansågs inte förenligt med art. 73b. 1 (nuvarande art. 56 (1)). 
Däremot var det förenligt med EG-rätten att kräva att en valutautförsel 
måste föregås av en deklaration. 

 7



2.2 Medlemsstaternas suveränitet på den 
direkta beskattningsrättens område 

Medlemsstaterna har frånsagt sig en del av sin suveränitet genom inträdet i 
den europeiska gemenskapen. Inom vissa av unionens samarbetsområden 
fattas beslut på gemenskapsnivån med enkel eller kvalificerad majoritet. 
Medlemsstaterna har då inte alltid möjlighet att förhindra skapandet av nya 
regler eller nya regelverk och harmonisering kan ske utan alla 
medlemsstaternas samtycke. 
  
Harmonisering på den direkta beskattningsrättens område regleras inte i 
någon särskild artikel i fördraget. Istället får den allmänna 
harmoniseringsbestämmelsen i art. 94 tillämpas. Denna säger att direktiv 
ska utfärdas på området och att beslut ska fattas med enhällighet. Varje 
medlemsstat har således en möjlighet att lägga sitt veto mot ett direktiv och 
detta har lett till att få direktiv antagits på området.5 Medlemsstaternas 
suveränitet på området har dock inskränkts genom EG-domstolens praxis 
beträffande de fria rörligheterna. Denna utveckling redogör jag för i kapitel 
3. 
 

2.3 Förhandsavgörande enligt artikel 234 

Eftersträvansvärt inom gemenskapen är att EG-rätten tolkas enhetligt i alla 
medlemsländer. EG-domstolen har för detta syfte fått behörighet att lämna 
förhandsavgörande till de nationella domstolarna angående tolkningen av 
fördraget, art. 234. De nationella domstolarna har således en möjlighet att 
begära förhandsavhörande från EG-domstolen om de anser att ett beslut i 
den aktuella frågan är nödvändigt för att döma i saken. Vad gäller de 
nationella domstolarnas högsta instanser föreligger en skyldighet att föra 
frågan vidare till EG-domstolen. Enligt den s.k. acte clair-doktrinen, vilken 
accepterades av EG-domstolen i målet CILFIT (mål 283/81), kan begäran 
om förhandsbesked underlåtas om en gemenskapsrättslig tolkning inte anses 
behövas p.g.a. de aktuella reglernas klarhet. Förutsättningen är med andra 
ord att den nationella domstolen är säker på att EG-domstolen och alla andra 
nationella domstolar i EU skulle komma till samma slutsats.6

 
EG-fördraget innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om vilken rättslig 
betydelse förhandsavgöranden har. Formellt sett är EG-domstolens 
avgörande bindande endast för den domstol som begärt avgörandet.7 I 
praktiken följs dock domarna normalt även av andra domstolar och EG-

                                                 
5 Hitintills har föjande direktiv antagits; Moder-dotterbolagsdirektivet 90/435/EEG, 
Fusionsdirektivet 90/434/EEG och Ränte-/royaltydirektivet 2003/48 och 49/EG. 
6 Se Ståhl och Persson Österman, Skatterätt, s. 28 f för diskussion kring CILFIT-målets 
betydelse. Se även Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 163. 
7 Domstolens dom punkt 2 i Milch-Fett und Eier-Kontor  mot Hauptzollamt Saarbrücken 
(Mål 29/68 ). 
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domstolens avgöranden är till följd därav rent faktiskt prejudicerande.8 EG-
domstolen anses inte själva vara bunden av sina tidigare avgöranden, men 
detta till trots gör domstolen sällan avsteg från tidigare praxis.9

 
Artikel 234 ger inte EG-domstolen stöd för att tillämpa nationell rätt och 
inte heller för att tillämpa EG-rätten på de faktiska omständigheterna i 
målet. Domstolens uppgift enligt artikeln är ju att tolka fördraget. 
Domstolen har själv yttrat att ”…domstolen saknar behörighet att inom 
ramen för en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 177 (nuvarande 
art. 234) uttala sig i frågan om en nationell bestämmelse är förenlig med 
gemenskapsrätten…”.10 Detta är principen om kompetensfördelning. 
Domstolen upprätthåller inte alltid denna princip då den nationella 
domstolen ofta vill veta om nationell rätt står i strid med EG-rätten och det 
därtill är svårt att hålla isär tolkning från tillämpning.11

 

                                                 
8 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 165. 
9 Arnull, The European Union and its Court of Justice, s. 529. 
10 Domstolens dom punkt 13 i BP Soupergaz (C-62/93 ). 
11 Ståhl och Österman Persson, EG-skatterätt, s. 30. 
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3 EG-domstolens praxis 
Arnull påstår att många av de viktigaste EG-rättsliga principerna inte går att 
hitta i fördragen eller i sekundärrätten, utan att dessa principer återfinns i 
EG-domstolens praxis.12 EG-domstolen har genom sina avgöranden 
utvecklat ett antal rättsprinciper, vilka blivit accepterade inom gemenskapen 
och fått stor betydelse inom EG-rätten. Vidare har domstolen prövat många 
fördragsbestämmelsers innebörd. 
 
I de kommande avsnitten ska jag beskriva delar av EG-domstolens praxis, 
vilka är relevanta för förståelsen av den fortsatta framställningen. Det 
handlar om principen om EG-rättens företräde (avsnitt 3.1), 
diskrimineringsförbudet (avsnitt 3.2), restriktionsförbudet (avsnitt 3.3) och 
inskränkningen av medlemsstaternas skattesuveränitet (avsnitt 3.4). 
 

3.1 EG-rättens företräde 

EG-rätten och de nationella rättsreglerna kan i vissa fall visa sig vara icke 
förenliga. För att kunna avgöra den aktuella tvisten måste någon av 
rättsordningarna följaktligen ge vika. Problemet regleras inte uttryckligen i 
fördragen, men kan sägas ha fått sin lösning genom EG-domstolens praxis. 
Genom två mycket kända avgöranden, van Gend en Loos (mål 26/62) och 
Costa v. ENEL (mål 6/64), har domstolen introducerat principen om EG-
rättens företräde. 
 
I van Gend en Loos (mål 26/62) yttrade EG-domstolen att ”gemenskapen 
utgör en ny rättsordning inom folkrätten till vars förmån staterna, låt vara 
på begränsade områden, har inskränkt sina suveräna rättigheter…”.13 
Denna nya rättsordning ansågs ha blivit en integrerad del av 
medlemsstaternas rättsordningar och domstolarna betraktades därför vara 
skyldiga att följa den. 
 
I Costa v. ENEL (mål 6/64) utvecklades detta synsätt. Även här påpekade 
EG-domstolen att staterna inskränkt sina suveräna rättigheter genom 
upprättandet av gemenskapen och att de skapat ett regelverk som är 
tillämpligt på deras medborgare och på dem själva. Domstolen uttalade att 
gemenskapsrättens företräde bekräftas genom artikel 189 (nuvarande art. 
249), enligt vars lydelse en förordning är bindande och direkt tillämplig i 
varje medlemsstat. Vidare konstaterade domstolen att den ”överföring som 
staterna företagit från sin nationella rättsordning till förmån för 
gemenskapsrättsordningen av rättigheter och skyldigheter i 
överensstämmelse med fördragets bestämmelser, medför en definitiv 
inskränkning av staternas suveräna rättigheter."14 En senare ensidig 
                                                 
12 Arnull, The European Union and its Court of Justice, s. 528. 
13 Specialutgåva I, 1954-1971, s. 166.  
14 Specialutgåva I, 1945-1971, s. 218. 
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rättsakt, vilken är oförenlig med gemenskapsbegreppet, kunde således inte 
anses gälla framför inskränkningen. 
 
I ett senare fall, Terhoeve (C-18/95), skriver EG-domstolen att det följer av 
fast rättspraxis att det är nödvändigt för de nationella domstolarna att 
underlåta att tillämpa varje bestämmelse i den nationella lagstiftningen som 
kan strida mot gemenskapsrätten. Principen om EG-rättens företräde följs 
således noggrant av domstolen. Principen kan sägas vara accepterad av 
medlemsstaterna och den har fått stor genomslagskraft inom gemenskapen. 
De nationella domstolarna har fått lära sig att EG-rätten är en del av den 
nationella rätten och att hänsyn måste tas till såväl gemenskapens primär- 
som sekundärrätt vid avfattandet av domar. 
 

3.2 Diskrimineringsförbudet 

Medlemsstaterna har en skyldighet att inte diskriminera p.g.a. nationalitet. 
Detta grundläggande diskrimineringsförbud återfinns i art. 12. Fysiska och 
juridiska personer ska behandlas som det egna landets medborgare och 
företag. Det har genom EG-domstolens praxis fastslagits att förbudet även 
gäller dold eller indirekt diskriminering. I Halliburton (C-1/93) skriver 
domstolen att reglerna om likabehandling förbjuder inte endast öppen 
diskriminering på grund av nationalitet utan även varje form av dold 
diskriminering som genom tillämpning av andra särskiljande kriterier 
faktiskt leder till samma resultat.15 Ett annat fall där det framgår att både 
öppen och dold diskriminering är förbjuden enligt fördraget är Futura (C-
250/95).16 Även regler som ställer upp andra kriterier än nationalitet för 
särbehandling, men som i praktiken medför att personer och företag från 
andra medlemsstater diskrimineras, är således förbjudna. 
 
EG-domstolen har definierat diskriminering som att jämförbara situationer 
behandlas olika eller att icke jämförbara situationer behandlas lika.17 
Skillnader som de facto leder till en negativ särbehandling av utländska 
subjekt är inte godtagbara. Situationen för personer med hemvist i en stat, 
respektive situationen för personer som saknar hemvist i den staten är som 
regel inte jämförbara.18 I Royal Bank of Scotland (C-311/97) skriver 
domstolen dock att en skillnad i behandling av obegränsat skattskyldiga och 
begränsat skattskyldiga kan betecknas som diskriminering i de situationer 
det inte föreligger någon objektiv skillnad avseende förhållandena vilken 
motiverar en skillnad i behandling mellan de båda kategorierna av 

                                                 
15 Domstolens dom punkt 15. 
16 Domstolens dom punkt 22. 
17 I Royal Bank of Scotland C-311/97 punkt 26 skriver domstolen att det framgår av en fast 
rättspraxis att det uppkommer diskriminering när skilda regler tillämpas på jämförbara fall 
eller när samma regel tillämpas på skilda fall. Som exempel på denna fasta rättspraxis 
hänvisar domstolen  till Schumacker (C-279/93) p.30, Wielockx (C-80/94) p.17 och 
Asscher (C-107/94) p.30. 
18 Domstolens dom punkt 31 i Schumacker (C-279/93). 
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skattskyldiga.19 Så ansågs vara fallet i Schumacker (C-279/93). 
Schumacker, som inte hade hemvist i Tyskland, hade obetydliga inkomster i 
sin hemviststat och tjänade den största delen av sin beskattningsbara 
inkomst i Tyskland. Hans hemviststat hade på grund härav ingen möjlighet 
att bevilja honom skatteförmåner, vilka baserades på hans personliga 
förhållanden. Någon objektiv skillnad mellan Schumacker och en i 
Tyskland bosatt person med liknande anställning ansågs inte föreligga och 
särbehandlingen som han utsattes för ansågs inte kunna godtas med 
hänvisning till att situationerna inte var jämförbara.  
 
Artikel 12 gäller endast subsidiärt och tillämpas bara om situationen inte 
regleras någon annanstans i EG-fördraget. Detta grundläggande 
diskrimineringsförbud kompletteras av specifika diskrimineringsförbud på 
olika områden. Av dessa särskilda diskrimineringsförbud har tidigare 
nämnts förbudet mot diskriminerande nationell beskattning av importerade 
varor och förbudet mot diskriminering av arbetstagare. 
 

3.3 Restriktionsförbudet 

Medlemsstaterna har en skyldighet att vidta alla lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att de skyldigheter som följer av fördraget fullgörs. Detta 
framgår av den s.k. lojalitetsplikten i art. 10. Lojalitetsplikten innebär vidare 
att medlemsstaterna ska avstå från varje åtgärd som kan äventyra att 
fördragets mål uppnås. Denna bestämmelse anses utgöra ett stöd för det så 
kallade restriktionsförbudet, vilket innebär att medlemsstaterna inte får 
uppställa hinder för den fria rörligheten samt hinder för den fria 
etableringen.20 Förbud mot restriktioner och inskränkningar återfinns även i 
majoriteten av fördragets bestämmelser om de fria rörligheterna.21 
Restriktionsförbudet och dess innebörd har behandlats av EG-domstolen i 
flertalet fall. 
 
I ICI (C-264/96) påpekade EG-domstolen att även om 
fördragsbestämmelserna om etableringsfrihet enligt sin ordalydelse i 
synnerhet syftar till att säkerställa nationell behandling i värdstaten utgör de 
samtidigt förbud mot att ursprungsstaten hindrar en av sina medborgare eller 
ett av sina bolag från att etablera sig i en annan medlemsstat.22 Domstolen 
fann således att även s.k. ”home state restrictions” är förbjudna enligt EG-
rätten. Detta innebär att medlemsstaterna inte enbart är skyldiga att inte 
diskriminera unionsmedborgare från andra medlemsstater. De har även en 
skyldighet att säkerställa att de nationella reglerna inte utgör restriktioner 

                                                 
19 Domstolens dom punkt 27. Domstolen hänvisar i detta avseende till målen Schumacker (C-
279/93) och Asscher (C-107/94).  
20 Bergström,, Festskrift till Aage Michelsen, EG-rättens lajalitetsprincip och rätten till fri 
etablering i artikel 43 EG – några inkomstskatterättsliga synpunkter, s. 355 f. 
21 Se t.ex. art. 43 där det stadgas att ”inskränkningar… att fritt etablera sig… [skall] 
förbjudas” och art. 56 som säger att ”alla restriktioner för kapitalrörelser… [skall] vara 
förbjudna”. 
22 Domstolens dom punkt 21. 
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för de egna medborgarna att utnyttja sina rättigheter enligt fördraget. Detta 
hade tidigare konstaterats i målet Daily Mail (mål 81/87) där domstolen 
påpekade att de rättigheter som garanteras genom art. 52 (nuvarande art. 43) 
skulle förlora sin betydelse om ursprungslandet kan förbjuda företag att 
flytta för att etablera sig i en annan medlemsstat. Medlemsstaterna får 
följaktligen varken hindra utländska bolag från att etablera sig i 
medlemsstaten eller försvåra för eller hindra inhemska bolag från att 
etablera sig i andra medlemsstater. 
 
I målet X AB och Y AB (C-200/98) ifrågasattes de då gällande svenska 
reglerna om koncernbidrag. Enligt dessa regler fick koncernbidrag inte 
medges om ett svenskt mottagande bolag ägdes av ett svenskt moderbolag 
tillsammans med andra helägda dotterbolag med säte i flera olika stater. 
Motsvarande koncernbidrag var dock avdragsgillt om det mottagande 
bolaget i stället ägdes av moderbolaget tillsammans med helägda 
dotterbolag med säte antingen i Sverige eller i en enskild annan medlemsstat 
än Sverige. EG-domstolen fann att reglerna stred mot etableringsfriheten då 
den skattemässiga distinktionen av moderbolagets avdragsrätt för 
koncernbidrag grundade sig på att koncernen etablerat dotterbolag i flera 
olika medlemsländer. Fallet är ett exempel på restriktionsförbudet. Reglerna 
utgjorde ett hinder för svenska juridiska personer som ville etablera sig i 
flera andra medlemsstater, eftersom koncernbidrag inte kunde medges i 
dessa fall. 
 
I fallet Gebhard (C-55/94) framgår tydligt av EG-domstolens domskäl att 
alla de grundläggande friheterna anses innehålla ett förbud mot restriktioner.  
Domstolen skrev här att nationella åtgärder som kan hindra eller göra det 
mindre attraktivt att utöva de grundläggande friheter som garanteras av 
fördraget ska uppfylla fyra förutsättningar för att vara förenliga med EG-
rätten.23 Av ordalydelsen synes följa att inte enbart diskriminerande 
åtgärder utan även andra åtgärder, såsom restriktioner av olika slag, är 
förbjudna. Vidare refererar domstolen inte till någon specifik frihet utan till 
de grundläggande friheter som garanteras av fördraget. Vilka de fyra 
förutsättningarna är återkommer jag till i avsnitt 4.2.1.1. 
 
Sammanfattningsvis har medlemsstaterna en skyldighet, utöver skyldigheten 
att inte diskriminera, att inte uppställa hinder eller restriktioner för de 
unionsmedborgare som vill utnyttja rätten till fri rörlighet. Denna skyldighet 
omfattar även det egna landets medborgare, vilka inte får hindras från att 
t.ex. etablera sig i ett annat medlemsland. 
 

                                                 
23 Domstolens dom punkt 37. 
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3.4 Inskränkning av medlemsstaternas 
skattesuveränitet 

EG-domstolen började ganska sent med att ta ställning till 
inkomstskattefrågor. I Avoir fiscal (mål 270/83) slog domstolen för första 
gången fast att även om den direkta beskattningen omfattas av 
medlemsstaternas behörighet ska medlemsstaterna iaktta gemenskapsrätten 
när de utövar denna behörighet. Det faktum att medlemsstaternas lagar om 
bolagsbeskattning inte hade harmoniserats rättfärdigade inte den 
ifrågavarande skillnaden i behandling. Domstolen konstaterade att art. 52 
(nuvarande art. 43) förbjuder medlemsstaterna att i sin lagstiftning 
föreskriva andra villkor för personer som utövar sin etableringsrätt än de 
som fastställts för de egna medborgarna. Etableringsfriheten ansågs 
följaktligen vara en sådan grundläggande frihet, vilken skulle garanteras 
även inom områden där medlemsstaterna valt att behålla sin suveränitet. 
 
I Schumacker (C-279/93) bekräftades ställningstagandet genom att EG-
domstolen uttalade att medlemsstaterna är skyldiga att respektera 
gemenskapsrätten vid utövandet av de befogenheter som är dem 
förbehållna. Även om frågor om direkta skatter faller inom 
medlemsstaternas behörighetsområde är de skyldiga att utöva sina 
befogenheter i enlighet med gemenskapsrätten. 
 
Ett senare avgörande är Futura (C-250/95). EG-domstolen skrev här att 
”även om frågor om direkta skatter omfattas av medlemsstaternas 
behörighet, skall medlemsstaterna inte desto mindre respektera 
gemenskaprätten vid utövandet av sina befogenheter och således avhålla sig 
från varje form av öppen eller dold diskriminering grundad på 
nationalitet”.24 Detta ansågs framgå av fast rättspraxis. 
 
Avgörandena kan ses som en vidareutveckling av principen om EG-rättens 
företräde. EG-domstolen har genom Avoir fiscal (mål 270/83) och därpå 
följande avgöranden fastslagit att EG-rättens grundläggande friheter ska 
garanteras även inom de område där medlemsstaterna, enligt EG-fördraget, 
inte lämnat ifrån sig sin suveränitet. Medlemsstaterna har genom EGD:s 
avgöranden i denna typ av ärenden förlorat en del av sin skattesuveränitet. 
Fortfarande krävs enhälliga beslut för den positiva harmoniseringen, d.v.s. 
för överenskommelser om vilka bestämmelser som ska tillämpas i 
medlemsstaterna. Däremot sker en negativ harmonisering genom EGD:s 
underkännande av nationella skatteregler. Medlemsstaterna hindras från att 
tillämpa de regler de lagstiftat om inom sina behörighetsområden. 
 
Den dominerande åsikten tycks vara att EG-domstolen principiellt sett har 
kompetens att avgöra om medlemsstaternas skattelagstiftningar är förenliga 
med EG-fördragets grundläggande bestämmelser om fri rörlighet och 
                                                 
24 Domstolens dom punkt 19. Domstolen hänvisar till målen Schumacker (C-279/93), 
Wielockx (C-80/94) och Asscher (C-107/94). 
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förbudet mot diskriminering.25 Företrädd är dock även åsikten att domstolen 
med sin praxis flyttar in i områden som man kan förvänta sig kvarstå som 
nationellt suveräna.26

 
Oavsett ståndpunkt i frågan om EG-domstolens kompetens synes 
uppfattningen emellertid vara att den negativa integration som blir följden 
av domstolens praxis är fel väg att gå.27 Ett problem med negativ integration 
är att underkännandet av nationella fördragsstridiga skatteregler sker 
slumpmässigt. Det är endast regler vilka bedömts av EG-domstolen genom 
förhandsavgörande som underkänts. Det kan finnas många andra nationella 
regler som är fördragsstridiga, men som kan fortsätta att tillämpas så länge 
deras förenlighet med fördraget inte prövas. En annan svårighet med negativ 
harmonisering kan bli att genom positiv harmonisering skapa regelverk, 
vilka är förenliga med EG-domstolens praxis sedan tidigare. Ju längre tid 
som går, desto mer begränsat kan medlemsstaternas utrymme att anta 
direktiv tros bli. Genom positiv integration har medlemsstaterna däremot 
större möjligheter att påverka vilka skatteregler som ska gälla inom 
gemenskapen, även om dessa självklart också måste vara förenliga med 
fördragsfriheterna. 
 
En bromskloss för den positiva harmoniseringen är kravet på enhällighet för 
antagande av direktiv, art. 94. Troligtvis skulle slopandet av vetorätten 
kunna medföra en ökad positiv harmonisering, men medlemsstaterna verkar 
inte vara benägna att lämna ifrån sig denna rätt. Några av anledningarna till 
denna motvilja att övergå till kvalificerad majoritet förklaras av Persson 
Österman och Ståhl på följande sätt.28 Behörigheten att beskatta utgör själva 
kärnan i statssuveräniteten och ansvaret för välfärdsstaten ligger fortfarande 
på medlemsstaterna. Detta tillsammans med det faktum att det inte finns 
någon politisk enighet inom gemenskapen beträffande EU:s riktning anser 
de vara förklaringen till att det finns ett motstånd mot att övergå till 
majoritetsbeslut på den direkta beskattningsrättens område. 

                                                 
25 Se t.ex. Andersson, Edward, Festskrift till Nils Mattsson, Har EG-domstolen gått för 
långt i sina inkomstskattedomar?, s. 29 
26 Se t.ex. Pelin, Lars och Sundström, Mikael, i artikeln ”Klåfingrig EG-domstol”, 
Sydsvenska Dagbladet 2005-10-10.  
27 Se t.ex. Andersson, Edward, Festskrift till Nils Mattsson, Har EG-domstolen gått för 
långt i sina inkomstskattedomar?, s. 46, Pelin, Lars och Sundström, Mikael, ”Klåfingrig 
EG-domstol” , Sydsvenska Dagbladet och Mattsson, Nils, Does the European Court of 
Justice Understand the Policy behind Tax Benefits Based on Personal and Family 
Circumstances?,  European Taxation, s. 186 ff. 
28 Persson Österman, Roger och Ståhl, Kristina , EC Law and Protection of the Swedish 
Tax Base, Scandinavian Studies in Law, s. 330. 
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4 Grunder för rättfärdigande 
Nationella fördragsstridiga regler kan i vissa situationer rättfärdigas av 
medlemsstaterna och på detta sett accepteras av EG-domstolen, trots att 
bestämmelserna i princip inte står i överensstämmelse med EG-rätten. Det 
finns dels fördragsstadgade rättfärdigandegrunder (avsnitt 4.1), dels 
rättfärdigandegrunder som kan accepteras i enlighet med EG-domstolens 
praxis (avsnitt 4.2). För att EG-domstolen ska tillämpa en 
rättfärdigandegrund som inte stadgas i fördraget måste de prövade reglerna 
uppfylla de krav som ställs enligt ”Rule of reason”-doktrinen (avsnitt 
4.2.1). Ett antal olika grunder för rättfärdigande har åberopats av 
medlemsländerna, varav några godtagits av domstolen och andra avvisats 
(avsnitt 4.2.2). 
 

4.1 Rättfärdigandegrunder enligt EG-fördraget 

Fördragsbestämmelserna om fri rörlighet för tjänster, personer och kapital 
ger möjlighet att på vissa grunder acceptera nationella bestämmelser trots att 
de hindrar den fria rörligheten. Däremot ger fördraget ingen möjlighet att 
rättfärdiga skatteregler som hindrar den fria rörligheten för varor. 
  
Hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa kan rättfärdiga ett undantag 
från principerna om fri rörlighet och fri etableringsrätt.29 I fråga om 
skatteregler är det emellertid knappast relevant att diskutera kring hänsyn 
till allmän ordning, säkerhet och hälsa. Även andra grunder för 
rättfärdigande än de som uttryckligen anges i fördraget har dock principiellt 
godkänts av EG-domstolen under vissa förutsättningar. 
 

4.2 Rättfärdigandegrunder enligt praxis 

4.2.1 ”Rule of reason”-doktrinen 

För att fastställa om en i princip fördragsstridig åtgärd kan rättfärdigas på 
särskild grund har EG-domstolen utvecklat ett särskilt test, ”Rule of 
reason”. Om domstolen anser att en i princip fördragsstridig nationell regel 
uppfyller de krav som ställs enligt ”Rule of reason” får den nationella 
regeln fortsätta att tillämpas av den berörda medlemsstaten. Uppfyller den 
prövade regeln inte testet får regeln inte längre tillämpas i medlemslandet. 
 
 
 

                                                 
29 Detta framgår av art. 39, art. 46 och art. 55.  För fritt kapital kan hänsyn endast tas till 
allmän ordning och allmän säkerhet, art. 58.  
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4.2.1.1 ”Rule of reason”-doktrinens innebörd 
 
I Cassis de Dijon (mål 120/78) gjorde EG-domstolen för första gången 
skillnad mellan direkt och indirekt diskriminering. I målet prövades de tyska 
regler som hindrade att den franska likören Cassis de Dijon fick importeras 
till landet. Likören uppfyllde inte det i lagen uppställda kravet på minst 25 
volymprocent alkohol. I domskälen visade sig domstolen öppen för att 
hindrande regler ska kunna godtas under vissa andra förutsättningar än de 
som stadgas i fördraget. Domstolen skrev att hinder för handeln inom 
gemenskapen ”…måste godtas i den mån dessa bestämmelser kan anses 
vara nödvändiga för att tillgodose tvingande hänsyn, i synnerhet i fråga om 
effektiv skattekontroll, skydd för folkhälsan, god handelssed och 
konsumentskydd”.30 Domstolen ansåg dock inte att de prövade reglerna var 
nödvändiga för att tillgodose något tvingande hänsyn och reglerna befanns 
utgöra en förbjuden importrestriktion enligt art. 30 (nuvarande art. 28). 
Genom avgörandet visade domstolen att hindrande regler, under vissa 
omständigheter, kan rättfärdigas på andra grunder än de som stadgas i 
fördraget. 
 
I Gebhard (C-55/94) prövades innebörden av fri etablering. EG-domstolen 
menade att för det fall en verksamhet inte omfattas av någon reglering i 
värdstaten har medborgare från samtliga övriga medlemsstater rätt att 
etablera sig på den statens territorium och där utöva denna verksamhet. Om 
det däremot finns villkor för att få bedriva verksamheten och dessa 
motiveras av allmänintresset, t.ex. etiska regler och regler för kvalifikationer 
och tillsyn, ska medborgare i andra medlemsstater i princip uppfylla dessa. 
Domstolen yttrade vidare att det emellertid framgår av dess rättspraxis att 
nationella åtgärder som kan hindra eller göra det mindre attraktivt att utöva 
de grundläggande friheter som garanteras av fördraget ska uppfylla fyra 
förutsättningar för att kunna godtas.31

 
För att nationella bestämmelser ska anses vara förenliga med 
gemenskapsrätten ska de 

1) vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt (icke-
diskrimineringsrekvisitet), 

2) framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse 
(allmännyttorekvisitet), 

3) vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 
eftersträvas genom dem och  

4) inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna 
målsättning (proportionalitetsrekvisitet). 

 
I det tidigare fallet Kraus (C-19/92) uttryckte EG-domstolen att en 
hindrande åtgärd kan accepteras om den har ett legitimt syfte som är 
förenligt med fördraget och berättigat av hänsyn till allmänintresset. 32 

                                                 
30 Specialutgåva IV, 1978-1979, domstolens dom punkt 8. 
31 Domstolens dom punkt 37. 
32 Domstolens dom punkt 32. 
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Härtill skulle det, för att den ifrågavarande bestämmelsen skulle kunna 
godtas, även krävas att tillämpningen av den ifrågavarande nationella 
lagstiftningen är sådan att den garanterar uppfyllandet av det syfte den har 
och inte överskrider vad som krävs för att uppnå detta syfte. Formuleringen 
är en annan än den i Gebhard (C-55/94) men innebörden är den samma; för 
att nationella fördragsstridiga regler ska kunna godtas måste de uppfylla de 
fyra, ovan nämnda, förutsättningarna. Är de uppfyllda anses den aktuella 
regeln ha klarat ”Rule of reason”-testet och godkänns av EG-domstolen, 
trots att den i princip har en hindrande effekt på de fria rörligheterna. 
 

4.2.1.2 ”Rule of reason”-doktrinens tillämpningsområde 
 
”Rule of reason”-doktrinens tillämpningsområde har diskuterats i 
litteraturen.33 Klart tycks vara att ”Rule of reason” tillämpas av EG-
domstolen beträffande restriktioner och andra hindrande regler.34 En central 
fråga är huruvida doktrinen är tillämplig vid direkt och indirekt 
diskriminering. En av de fyra förutsättningarna enligt ”Rule of reason” är 
att de nationella bestämmelserna tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. 
Det kan anses tala för att varken direkt eller indirekt diskriminerande regler 
går att rättfärdiga med hänsyn till särskilda rättfärdigandegrunder. EG-
domstolen uttalade i Royal Bank of Scotland (C-311/97) att diskriminering 
av bolag med säte i andra medlemsstater, d.v.s. direkt diskriminering, endast 
kan accepteras på grundval av de undantag som finns stadgade i fördraget.35 
Detta tyder på att direkt diskriminering inte kan rättfärdigas enligt ”Rule of 
reason”. Däremot talar EG-domstolens praxis för att åtminstone indirekt 
diskriminerande åtgärder går att rättfärdiga enligt praxis. Fallet Bachmann 
(C-204/90) är ett exempel på detta. Domstolen menade att det fanns en risk 
att de prövade reglerna kom att drabba främst arbetstagare från andra 
medlemsstater.36 Reglerna kan således sägas ha varit indirekt 
diskriminerande och domstolen ansåg dem kunna rättfärdigas med hänsyn 
till skattesystemets inre sammanhang. 
 
I målet Danner (C-136/00) diskuterade generaladvokat G. Jacobs i sitt 
förslag till avgörande huruvida direkt diskriminerande åtgärder kan 
rättfärdigas på andra grunder än de som stadgas i fördraget.37 Han menade 
att EG-domstolens praxis inte ger något tydligt svar på den frågan. Enligt G. 
Jacobs har domstolen i de flesta mål på senare tid undvikit att bedöma om 
de aktuella reglerna var diskriminerande och istället bara konstaterat att 
reglerna utgjort ett hinder eller en särbehandling. I detta avseende får han 
medhåll från Dahlberg som tycker att domstolen haft en tendens att inte 
fullfölja analysen av huruvida det handlar om diskriminering, direkt eller 

                                                 
33 Se t.ex. Dahlberg, Mattias, Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment 
and the Free Movement of Capital, s. 119 ff. 
34 Se t.ex. punkt 37 i Gebhard (C-55/94). 
35 Domstolens dom punkt 32. 
36 Domstolens dom punkt 9. 
37 Generaladvokatens förslag till avgörande punkt 32-41. 
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indirekt, eller icke-diskriminerande restriktioner.38 Barnard hävdar att EG-
domstolen har bortsett från skillnaden mellan fördrags-stadgade 
rättfärdigandegrunder och särskilda rättfärdigandegrunder i fall där det 
passat domstolen.39 Hon hänvisar bl.a. till fallen Decker (C-120/95) och 
Kohll (C-158/96). Dessa handlade enligt Barnard om direkt diskriminering, 
men domstolen undersökte likväl både de fördragsstadgade 
rättfärdigandegrunderna och de som grundas på hänsyn till ett trängande 
allmänintresse enligt ”Rule of reason”. Utan att ta ställning till huruvida 
fallen handlade om direkt eller indirekt diskriminering kan konstateras att 
domstolen i alla fall inte tillämpade någon särskild grund för rättfärdigande i 
något av fallen. 
 
Min utgångspunkt är att direkt diskriminerande regler sannolikt bara kan 
rättfärdigas med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa enligt 
fördragsbestämmelserna. Stöd härför finner jag i Royal Bank of Scotland (C-
311/97). Indirekt diskriminerande bestämmelser och restriktioner kan 
däremot, principiellt sett, rättfärdigas enligt ”Rule of reason”. Detta anser 
jag också följa av EG-domstolens praxis. 
 
”Rule-of-reason” kan tillämpas inom alla rättsområden, men tillämpningen 
kan skilja sig mellan de olika rättsområdena. Till exempel är vissa av de 
rättfärdigandegrunder som åberopas inte tillämpliga inom mer än ett 
område. Grunden skattesystemets inre sammanhang kan ju enbart anföras i 
mål där skatteregler prövas.  
 
Jag kommer i den fortsatta framställningen att redogöra för rättfärdigande 
av hindrande skatteregler utan åtskillnad mellan de olika fördragsfriheterna. 
Anledningen till detta är att domstolen ofta hänvisar till rättsfall beträffande 
en annan fördragsfrihet än den som prövas i det aktuella målet. Även om det 
kan antas föreligga vissa skillnader i tillämpningen mellan de olika 
friheterna är praxis relativt enhetlig vad gäller hindrande skatteregler och 
jag kommer därför att göra en samlad redogörelse. 
 

4.2.2 EG-domstolens inställning till några åberopade 
rättfärdigandegrunder 

Medlemsländerna har inför EG-domstolen anfört flertalet olika argument för 
rättfärdigande av negativ särbehandling på den direkta beskattningsrättens 
område. Det är emellertid bara i Bachmann (C-204/90) och det nyligen 
avgjorda Marks & Spencer (C-446/03) som domstolen faktiskt ansett 
hindrande regler kunna rättfärdigas. Påpekas kan att medlemsstaterna 
återkommande åberopar sådana rättfärdigandegrunder som redan avfärdats 
av EG-domstolen. 

                                                 
38 Dahlberg, Mattias, Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the 
Free Movement of Capital, s. 122. 
39 Barnard, Catherine, Fitting the remaining pieces into the goods and persons jigzaw?, 
European Law Review, s. 54. 
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I det följande ska jag redogöra för ett antal olika argument som åberopats av 
medlemsstaterna och EG-domstolens inställning till dessa. 
Generaladvokatens förslag till avgörande och domstolens dom i Marks & 
Spencer (C-446/03) refereras separat i det kommande kapitlet. 
 

4.2.2.1 Bristande harmonisering 
 
I det tidigare nämnda målet Avoir fiscal (C-270/83) hävdade den franska 
regeringen att det i olika fall var nödvändigt att vidta olika åtgärder för att ta 
hänsyn till skillnaderna mellan skattesystemen eftersom lagstiftningarna i 
fråga inte harmoniserats. Bristen på harmonisering ansågs dock inte kunna 
rättfärdiga den ifrågavarande skillnaden i behandling.40 Avgörandet ligger i 
linje med principen om EG-rättens företräde. Även om medlemsstaterna inte 
enats om gemensamma regler ska EG-rätten respekteras. 
 

4.2.2.2 Upprätthållande av nivån på landets skatteintäkter 
 
Allmänna invändningar om att de prövade reglerna är nödvändiga för att 
upprätthålla nivån på landets skatteintäkter eller för att gynna landets 
ekonomi har inte heller godkänts av EG-domstolen. I en nederländsk 
bestämmelse avsåg undantaget från skatt på aktieutdelning och dess 
begränsning till aktieutdelning i bolag som har sitt säte i Nederländerna till 
att främja investeringar av enskilda i bolag med säte i Nederländerna i syfte 
att förstärka dessa bolags eget kapital. Bestämmelsens förenlighet med EG-
rätten prövades i målet Verkooijen (C-35/98). Den brittiska regeringen 
hävdade att bestämmelsen var berättigad eftersom avsikten var att gynna 
landets ekonomi genom att uppmuntra enskildas investeringar i bolag med 
säte i Nederländerna.41 Domstolen skrev att det i detta avseende var 
tillräckligt att erinra om att ett syfte av rent ekonomisk karaktär, i enlighet 
med fast rättspraxis, inte kan utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset av 
den arten att det rättfärdigar en begränsning av en grundläggande frihet som 
garanteras av fördraget.42

 
Detta hade tidigare konstaterats av domstolen i ICI (C-264/96). Domstolen 
yttrade här att den minskning av skatteintäkter som följde av det aktuella 
fallet inte kunde anses utgöra tvingande hänsyn av allmänintresse, som 
kunde åberopas för att berättiga olika behandling som i princip stred mot 
art. 52.43 Medlemsstaterna anses således inte ha rätt att skydda sin skattebas 
om detta sker på bekostnad av likabehandling eller genom inskränkning av 
rätten till fri rörlighet och fri etablering. 
 

                                                 
40 Specialutgåva VIII 1985-1986, p. 24 s. 399. 
41 Domstolens dom punkt 47. 
42 Domstolens dom punkt 48. Domstolen hänvisar till Decker (C-120/95) och till Kohll C-
158/96. 
43 Domstolens dom punkt 28. 
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4.2.2.3 Kompenserande skattefördelar 
 
En framförd omständighet från medlemsstaternas sida har varit att den 
skattskyldige åtnjuter andra skattefördelar vilka kompenserar för den 
diskriminerande behandlingen. Ett mål där denna grund åberopades är 
Terhoeve (C-18/95). Den nationella domstolen undrade om de 
fördragsstridiga reglerna kunde vara berättigade p.g.a. att andra förmåner 
(som hängde samman med inkomstskatten) kunde kompensera eller 
överkompensera nackdelen (beträffande de sociala avgifterna).44 EG-
domstolen avfärdade rättfärdigandegrunden och yttrade att det faktum att 
skattesubjektet kan behandlas fördelaktigt i andra situationer än den aktuella 
varken kunde undanröja eller kompensera för de hindrande reglerna.45

 
Målet är ett exempel på EG-domstolens enhetliga praxis att man inte ska se 
till den skattskyldiges totala skattesituation, utan att varje enskild 
skatteregel ska betraktas var för sig.46 Domstolen anser således att 
kompensation för negativ särbehandling inte kan rättfärdiga diskriminering 
eller särbehandling. 
 

4.2.2.4 Administrativa skäl 
 
En annan invändning, som inte heller accepterats av domstolen, är 
administrativa skäl av mer allmän karaktär, såsom att reglerna ska 
underlätta den praktiska hanteringen. I Futura (C-250/95) prövades regler 
vilka innebar att överföring av förluster från en skattskyldig till dennes filial 
i Luxemburg var beroende av två villkor. Det första villkoret ansågs vara 
förenligt med gemenskapsrätten. Enligt det andra villkoret skulle den 
skattskyldige under det räkenskapsår då de förluster uppstått för vilka 
avdrag yrkades ha fullgjort bokföring i Luxemburg avseende verksamheten i 
denna stat. Bokföringsmaterialet skulle dessutom förvaras där filialen var 
upprättad. Att räkenskapsmaterialet skulle förvaras i Luxemburg berodde 
enligt den luxemburgska regeringen på att skattemyndigheten när som helst 
skulle kunna genomföra en revision av verifikationerna. Artikel 52 ansågs 
av domstolen hindra att överföringen av förlusterna gjordes beroende av 
detta villkor.47 Det ansågs inte nödvändigt att de medel som en skattskyldig 
utan hemvist i staten tilläts använda för att visa omfattningen av de förluster 
för vilka han yrkat överföring begränsades till dem som angavs i den 
luxemburgska lagstiftningen.48 Däremot fanns det inget hinder mot att kräva 
att en skattskyldig som saknade hemvist i staten på ett klart och precist sätt 
visade att omfattningen av de påstådda förlusterna motsvarade de förluster 
som den skattskyldige verkligen haft i denna stat.49

 

                                                 
44 Domstolens dom punkt 43. 
45 Domstolens dom punkt 46. 
46 Se t.ex. Biehl C-175/88, Asscher C-107/94 och Terhoeve C-18/95. 
47 Domstolens dom punkt 43. 
48 Domstolens dom punkt 40. 
49 Domstolens dom punkt 43. 
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Av detta avgörande skulle man kunna dra slutsatsen att medlemsstaterna 
inte får ställa för stora krav på skattskyldiga med hemvist i andra 
medlemsstater för att underlätta sin praktiska hantering av det aktuella 
skatteärendet. När så sker anses bestämmelserna strida mot EG-rätten.  
 

4.2.2.5 Hindrande av skatteflykt / Effektiv skattekontroll 
 
EG-domstolen har rent principiellt uttalat att behovet av att upprätthålla en 
effektiv skattekontroll utgör ett trängande allmänintresse som kan motivera 
ett hinder för utövandet av de grundläggande friheter som säkerställts 
genom fördraget.50 I ett flertal fall har de prövade reglerna ansetts brista i 
kravet på proportionalitet. Ett sådant fall är Safir (C-118/96) där EG-
domstolen uttalade att önskemålet om att upprätthålla en effektiv 
skattekontroll kunde tillgodoses genom andra system än det prövade, vilka 
skulle kunna vara mera överskådliga och samtidigt ha en mindre restriktiv 
inverkan på det fria tillhandahållandet av tjänster.51 En annan anledning till 
att hindrande regler inte ansetts kunna rättfärdigas med hänsyn till 
önskemålet om effektiv skattekontroll är att reglerna inte varit ägnade att 
uppnå syftet att effektivisera skattekontrollen. I ICI (C-264/96) hävdade 
Storbritannien att de prövade reglerna syftade till att undvika att bildandet 
av dotterbolag utomlands användes för att undandra de brittiska 
skattemyndigheterna skattepliktiga inkomster. EG-domstolen menade att 
reglerna inte var ägnade att uppnå sitt syfte då det var tillräckligt att det 
fanns ett enda dotterbolag som hade sitt säte utanför Storbritannien för att 
risken för undandragande av skattepliktiga inkomster skulle kunna 
förverkligas.52 Reglerna krävde endast att majoriteten av dotterbolagen hade 
säte inom Storbritannien, inte att alla hade det. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att EG-domstolen ställt relativt höga krav 
för att en skattflyktslagstiftning ska kunna rättfärdigas enligt ”Rule of 
reason”-doktrinen. I Marks & Spencer (C-446/03) tog domstolen hänsyn till 
att den prövade lagstiftningen syftade till att förhindra risken för 
undandragande av skatt. Kanske kan detta avgörande ses som en svängning 
vad gäller domstolens restriktiva tillämpning av denna rättfärdigandegrund. 
Jag återkommer till detta mål i nästa kapitel. 
 

4.2.2.6 Skattesystemets inre sammanhang 
 
Den första, och fram till nyligen enda, gången domstolen accepterat ett 
rättfärdigande av hindrande skatteregler är i fallet Bachmann (C-204/90).53 
Enligt belgiska regler medgavs avdrag för premier för pensionsförsäkringar 
som tecknats i belgiska försäkringsbolag. Hanns-Martin Bachmann, som 
                                                 
50  Se domstolens dom punkt 31 i Futura (C-250/95). Domstolen hänvisar vidare till Cassis 
de Dijon  (120/78). 
51 Domstolens dom punkt 33. 
52 Domstolens dom punkt 27. 
53 Se också Kommissionen mot Belgien (C-300/90) som avgjordes samtidigt och handlade 
om samma fråga. 
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hade flyttat till Belgien från Tyskland och börjat arbeta där, vägrades avdrag 
för betalningar till ett tyskt försäkringsbolag. Avdragsförbudet ansågs 
generellt sett komma att drabba främst utländska unionsmedborgare.54 Det 
handlade följaktligen om indirekt diskriminering. EG-domstolen ansåg att 
avdragsförbudet i princip stred mot reglerna om fri rörlighet för tjänster då 
det försvårade för utländska försäkringsbolag att sälja pensionsförsäkringar i 
Belgien.55 Den belgiska regeringen åberopade att de aktuella reglerna var 
nödvändiga med hänsyn till behovet av att säkerställa skattesystemets inre 
sammanhang och att de därför skulle anses rättfärdigade. Domstolen kom 
fram till att det i beskattningssystemet för pensionsförsäkringar fanns ett 
samband mellan avdragsrätten för premier och skattskyldigheten för 
utfallande belopp. Utfallande belopp var inte skattepliktiga om inte 
inbetalda premier varit avdragsgilla.56 De indirekt diskriminerande reglerna 
ansågs således kunna rättfärdigas med hänsyn till skattesystemets inre 
sammanhang. 
 
Kraven för att en bestämmelse ska kunna rättfärdigas med hänsyn till 
skattesystemets inre sammanhang synes ha snävats in genom EG-
domstolens efterföljande praxis. Ett senare fall där skattesystemets inre 
sammanhang åberopats som grund för rättfärdigande är Verkooijen (C-
35/98). Domstolen påpekade att den visserligen ansett en hindrande 
reglering kunna vara motiverad på grund av nödvändigheten att säkerställa 
kongruens i skattesystemet, men så ansåg inte vara fallet här.57 Anledningen 
var att det inte förelåg ”ett direkt samband, vad beträffar en och samma 
skattskyldig, mellan beviljandet av en skattemässig fördel och 
kompensationen av denna fördel genom ett skatteuttag, inom ramen för 
samma beskattning."58 I Verkooijen (C-35/98) menade domstolen att det 
vara fråga om två olika skatter som togs ut av olika skattskyldiga. 
 
Ett annat fall där skattesystemets inre sammanhang åberopats är Wielockx 
(C-80/94). En utomlands bosatt person ansågs vara föremål för 
diskriminering då han uppbar hela eller nästan hela sin inkomst i den stat 
där han utövade sin yrkesverksamhet, men saknade rätt att skapa en 
obeskattad pensionsreserv på samma villkor som en person med hemvist i 
den staten. EG-domstolen fann att kontinuiteten inte upprätthölls på det 
enskilda planet genom en strikt överensstämmelse mellan avdrag för 
premier och beskattning av pensioner. Istället ansågs kontinuiteten uppstå 
på ett annat plan, nämligen genom reciprocitet mellan de avtalsslutande 
staterna beträffande de beskattningsregler som tillämpades. Eftersom 
kontinuiteten ansågs upprätthållas på grundval av ett 
dubbelbeskattningsavtal med en annan medlemsstat kunde principen om 
skattemässig kontinuitet inte åberopas till stöd för nekande av den sortens 
avdrag som prövades i fallet. 

                                                 
54 Domstolens dom punkt 9. 
55 Domstolens dom punkt 31. 
56 Domstolens dom punkt 21. 
57 Domstolens dom punkt 56. 
58 Domstolens dom punkt 57. 
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Rättfärdigandegrunden skattesystemets inre sammanhang har, sedan 
Bachmann (C-204/90), snävats in genom EG-domstolens krav på ett direkt 
samband, vad beträffar en och samma skattskyldig, mellan beviljandet av en 
fördel och kompensation för denna inom ramen för samma beskattning. 
Vidare har domstolen uttalat att bedömningen av om det finns ett behov av 
att säkerställa skattesystemets inre sammanhang ska göras med beaktande 
av aktuella dubbelbeskattningsavtal. Emellertid kan det nyligen avgjorda 
fallet Marks & Spencer (C-446/03), vilket jag återkommer till senare, 
eventuellt tolkas som ett undantag från domstolens restriktivitet beträffande 
denna rättfärdigandegrund. 
 

4.2.2.7 Den skatterättsliga territorialitetsprincipen 
 
Ett fall där den skatterättsliga territorialitetsprincipen kommenterats av EG-
domstolen är Futura (C-250/95). Ett av villkoren för att en skattskyldig som 
hade en filial i Luxemburg, men inte hemvist i landet, skulle få överföra 
förluster till Luxemburg var att förlusterna skulle ha ett ekonomiskt 
samband med den skattskyldiges inkomster i denna stat. För skattskyldiga 
med hemvist i landet var samtliga deras inkomster beskattningsbara, utan att 
beskattningsunderlaget begränsades till deras luxemburgska verksamhet. 
Vid beräkningen av beskattningsunderlaget för skattskyldiga utan hemvist i 
landet beaktades däremot endast de förluster som härrörde från deras 
verksamhet i Luxemburg. Domstolen fann att ett sådant system ”som 
överensstämmer med den skatterättsliga territorialitetsprincipen” inte 
skulle anses innebära vare sig öppen eller dold diskriminering i strid med 
fördraget.59 Domstolen vidareutvecklade inte principens innehåll. 
 
I det senare fallet Bosal Holding (C-168/01) åberopade den nederländska 
regeringen territorialitetsprincipen med hänvisning till Futura (C-250/95). 
De prövade reglerna gällde rätten för moderbolag, med hemvist i 
Nederländerna, att dra av kostnader som uppstått i dotterbolag. Enligt 
reglerna skulle de kostnader som var förenade med verksamhet i utlandet 
dras av från inkomster som genererats i dessa verksamheter. Begränsningen 
av avdraget för dessa kostnader var enbart knuten till huruvida inkomster 
genererats utanför Nederländerna. Domstolen var inte så uttrycklig i sitt 
resonemang kring territorialitetsprincipen. I detta avseende påpekades att i 
domen i Futura (C-250/95) tillämpades territorialprincipen på beskattningen 
av en enskild skattskyldig som bedrev sin verksamhet både i en 
medlemsstat, där han hade sin huvudsakliga verksamhet, och i ytterligare 
medlemsstater genom filialer. I Bosal Holding (C-168/01) ansågs de 
prövade reglerna strida mot EG-rätten då avdragsrätten för kostnaderna i 
fråga villkorades av att dessa indirekt genererade skattepliktiga inkomster i 
den medlemsstat där moderbolaget var etablerat. 
 

                                                 
59 Domstolens dom punkt 22. 
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Vilka slutsatser som kan dras av dessa båda rättsfall är oklart. Konstateras 
kan att territorialitetsprincipen accepterades av EG-domstolen i Futura (C-
250/95) beträffande förluster, men inte i Bosal Holding (C-168/01) 
beträffande kostnader. Möjligtvis kan man tolka domen i Futura (C-
250795) så att domstolen, vid bedömningen av om reglerna i fråga 
överhuvudtaget var hindrande, tog territorialitetsprincipen i beaktande. 
Territorialitetsprincipen kommenterades även av domstolen i Marks & 
Spencer (C-446/03), vilket jag redogör för i nästa kapitel. 
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5 Marks & Spencer (C-446/03) 
I målet Marks & Spencer (C-446703) prövades de brittiska 
förlustutjämningsreglernas förenlighet med EG-rätten av EG-domstolen. 
Domstolens dom kom den 13 december 2005 och är mycket intressant, då 
domstolen resonerar på ett annorlunda sätt än vad den tidigare gjort. 
 
Jag ska i de kommande avsnitten redogöra för omständigheterna i målet 
(avsnitt 6.1), generaladvokatens syn på de tolkningsfrågor som ställdes till 
domstolen och domstolens dom (avsnitt 6.3). Kapitlet avslutas med en kort 
sammanfattning (avsnitt 6.4). 
 

5.1  Omständigheterna i målet 

Marks & Spencer hade skatterättsligt hemvist i Storbritannien. Bolaget 
ägde, via ett holdingbolag i Nederländerna, dotterbolag i flera andra 
medlemsstater. Dessa dotterbolag började redovisa förlust och överläts 
respektive upphörde med all verksamhet några år senare. Marks & Spencer 
ansökte om att få göra koncernavdrag för förlusterna som uppkommit i de 
utländska dotterbolagen. Ansökan avslogs med förklaringen att 
bestämmelserna om koncernavdrag inte var tillämpliga på dotterbolag som 
varken hade hemvist i eller bedrev näringsverksamhet i Storbritannien. 
Marks & Spencer överklagade beslutet och hävdade att bestämmelserna i 
fråga var oförenliga med gemenskapsrätten. Detta ledde så småningom till 
en begäran om förhandsbesked av EG-domstolen. 
 

5.2 Generaladvokatens förslag till avgörande 

5.2.1 Utgör de prövade reglerna en inskränkning av 
gemenskapsrätten? 

Den första tolkningsfrågan handlar om huruvida det utgör en inskränkning 
av etableringsfriheten att ett bolag med dotterbolag i andra medlemsstater 
undantas från tillämpningen av de bestämmelser om skattemässig 
resultatutjämning som är tillämpliga på bolag som har filialer i andra 
medlemsstater. Generaladvokaten kommer fram till att bestämmelserna om 
etableringsfrihet inte syftar till att skapa enhetlighet för de regelverk som är 
tillämpliga på olika etableringsformer.60 Han tycks således utgå från att 
hemviststaten inte behöver likabehandla bolag med filialer i andra 
medlemsländer och bolag med dotterbolag i andra medlemsstater. 
 
Därefter vill den nationella domstolen veta om det innebär en inskränkning 
av etableringsfriheten att bolag med dotterbolag i andra medlemsstater inte 
                                                 
60 Punkt 49. 
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omfattas av bestämmelserna om koncernavdrag, vilka är tillämpliga för 
bolag med dotterbolag i samma medlemsstat. Här kommer 
generaladvokaten fram till att det handlar om en s.k. utflyttningsrestriktion, 
vilken kännetecknas av en ogynnsam behandling av bolag som önskar bilda 
dotterbolag i andra medlemsstater.61 Etableringsfriheten anses således 
inskränkas genom de prövade reglerna. 
 

5.2.2 Kan inskränkningen rättfärdigas? 

Den för den här uppsatsen mest intressanta tolkningsfrågan i Marks & 
Spencer (C-446/03) är huruvida en inskränkning av det aktuella slaget kan 
anses vara motiverad med hänsyn till sådana legitima skäl som erkänns i 
gemenskapsrätten. 
 
Generaladvokaten anser att de argument som grundas på risken för 
behörighetsförluster eller en minskad kontroll över skattesystemet i de 
berörda medlemsstaterna behöver övervägas allvarligt.62 I detta avseende 
menar han att två grunder anförts; den skatterättsliga territorialitetsprincipen 
och behovet av att säkerställa skattesystemets inre sammanhang. 
 

5.2.2.1 Den skatterättsliga territorialitetsprincipen 
 
Den brittiska regeringen har hävdat att territorialitetsprincipen innebär att 
Storbritannien inte kan bevilja några skatteförmåner när den saknar 
beskattningsrätt.63 Eftersom intäkterna i dotterbolag utan hemvist i 
Storbritannien inte kan beskattas, kan förluster i dessa dotterbolag inte 
heller beaktas för att bevilja den koncern som de ingår i en förmån. 
Regeringen drar härav slutsatsen att avdraget endast kan beviljas bolag som 
är etablerade eller bedriver en ekonomisk verksamhet inom dess territorium. 
 
Generaladvokaten menar att ett sådant resonemang grundar sig på en 
felaktig tolkning av den gemenskapsrättsliga territorialitetsprincipen.64 Han 
pekar på Futura (C-250/95) där han anser att EG-domstolen slog fast att den 
skatterättsliga territorialitetsprincipen är tillämplig i gemenskapsrätten. 
Generaladvokaten menar att domstolen emellertid endast fastslagit att det 
finns ett behov av att beakta de krav som följer av att medlemsstaternas 
suveräna skattesystem måste samexistera. Avsikten med och uppgiften för 
gemenskapsrätten anses inte vara att ifrågasätta gränserna för 
beskattningsrätten i sig eller att förändra den fördelning som gäller för 
medlemsstaternas beskattningsrätt. Generaladvokaten konstaterar att den 
skattemässiga territorialitetsprincipen hindrar att det uppkommer 
skattemässiga behörighetskonflikter mellan medlemsstaterna.65 Principen 

                                                 
61 Punkt 53. 
62 Punkt 57. 
63 Punkt 58. 
64 Punkt 59. 
65 Punkt 62. 
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får emellertid inte utnyttjas av medlemsstaterna för att undgå sina 
skyldigheter enligt gemenskapsrätten. 
 
Sammanfattningsvis finner generaladvokaten att den skatterättsliga 
territorialitetsprincipen inte kan rättfärdiga att avdrag för de utländska 
underskotten inte beviljas.66 Generaladvokaten menar att det av 
Storbritannien åberopade argumentet tycks avse att förmånen inte kan 
beviljas moderbolaget eftersom denna stat inte kompenseras genom en 
möjlighet att beskatta dotterbolaget från vilket överföringen sker. 
Generaladvokaten anser att detta argument istället grundas på principen om 
skattesystemets inre sammanhang.67

 

5.2.2.2 Behovet av att säkerställa skattesystemets inre 
sammanhang 
 
5.2.2.2.1 Generaladvokatens generella uppfattning 
 
Generaladvokaten diskuterar även kring det andra argumentet; behovet av 
att säkerställa skattesystemets inre sammanhang. Han anser att det inre 
sammanhanget i ett skattesystem är avsett att bevara helheten i de nationella 
skattesystemen, förutsatt att det inte utgör ett hinder för att dessa system 
integreras i den inre marknaden.68 Begreppet skattesystemets inre 
sammanhang anses av generaladvokaten syfta till att säkerställa att 
medborgarna inom gemenskapen inte utnyttjar gemenskapsbestämmelserna 
för att tillägna sig fördelar som saknar samband med utövandet av den fria 
rörligheten. Enligt generaladvokaten ska nationella skattebestämmelser å 
ena sidan vara neutrala i förhållande till utövandet av de fria rörligheterna, å 
andra sidan skall utövandet av de fria rörligheterna vara så neutralt som 
möjligt i förhållande till de skatteåtgärder som antagits av 
medlemsstaterna.69 Generaladvokaten menar att det är mot denna bakgrund 
som domstolen uttalat att ett ”argument som avser att det inre 
sammanhanget i ett skattesystem måste upprätthållas skall prövas med 
beaktande av det ändamål som eftersträvas genom den aktuella 
skattelagstiftningen”.70 Om det finns ett direkt och nödvändigt samband 
mellan beviljandet av en skatteförmån och kompensationen för denna 
förmån genom uttag av viss skatt, och detta framgår av systematiken i 
lagstiftningen, anser generaladvokaten att beviljandet av förmånen kan 
vägras med motiveringen att nämnda kompensation inte kan tas ut.71

 
Generaladvokaten håller med generaladvokat Kokott som, i sitt förslag till 
avgörande i Manninen (C-319/02), påpekade att principen om 

                                                 
66 Punkt 63. 
67 Punkt 64. 
68 Punkt 66. 
69 Punkt 67. 
70 Domstolens dom punkt 37 i Lenz (C-315/02). 
71 Punkt 68. 
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skattesystemets inre sammanhang vilar på alltför rigida kriterier.72 
Kriterierna anses inte vara relevanta i förhållande till det syfte som 
eftersträvas med de lagstiftningar som prövas av domstolen. På grund av 
detta menar generaladvokaten att medlemsstaternas handlingsutrymme för 
att berättiga sina skattesystem är alltför begränsat. Han anser det vara 
nödvändigt att dessa kriterier mjukas upp och att domstolen återgår till att 
tillämpa det kriterium enligt vilket syftet med de berörda lagstiftningarna 
beaktas.73

 

5.2.2.2.2 Generaladvokatens förslag till avgörande 
 
Sökanden i målet vid den nationella domstolen har åberopat EG-domstolens 
fasta rättspraxis enligt vilken det framgår att ett direkt samband endast kan 
föreligga inom ramen för en och samma beskattning och beträffande ett och 
samma skattesubjekt.74 I det prövade fallet föreligger inte något sådant 
samband då den förmån som beviljas moderbolagen och den beskattning 
som möjligen kan ske av dotterbolagen avser olika skattesubjekt inom 
ramen för olika skattesystem. Om det är dessa gränser inom vilka 
argumentet om skattesystemets inre sammanhang kan användas, anser 
generaladvokaten inte det råda någon tvekan om att argumentet kan 
avfärdas i den här situationen.75 Som framgått ovan tycker dock 
generaladvokaten att man ska se till syftet med den prövade lagstiftningen. 
 
Generaladvokaten erinrar om att syftet med de brittiska bestämmelserna om 
koncernavdrag är att skattemässigt neutralisera effekterna av bildandet av en 
koncern.76 Att bedriva verksamheten i en koncern ska inte medföra varken 
några fördelar eller några nackdelar i förhållande till de allmänna 
bestämmelserna om bolagsbeskattning. Om förlusterna beaktas två gånger, 
en gång i etableringslandet och en gång i Storbritannien, medför det en 
förmån för koncernen. En sådan förmån anses strida mot den neutralitet som 
eftersträvas med bestämmelserna och i denna situation menar 
generaladvokaten att förbudet att föra över utländska förluster till 
moderbolagets resultat skulle vara berättigat.77 Här anser han att den 
berörda medlemsstaten ska beakta hur dotterbolagens förluster behandlas i 
de stater där dotterbolagen har hemvist. 78 Endast om de utländska 
förlusterna kan bli föremål för en liknande behandling i den stat där 
förlusterna uppkommit kan en motivering som grundas på 
avdragsbestämmelsernas inre sammanhang godtas.  
 

                                                 
72 Kokott skriver i sitt förslag till avgörande bl.a. att det stränga fasthållandet vid kriteriet 
att det ska röra sig om samma skattskyldig eventuellt leder till godtyckliga resultat, se 
punkt 57. 
73 Punkt 71. 
74 Här hänvisas till domstolens dom p. 30 i Bosal (C-168/01) och där angiven rättspraxis. 
75 Punkt 71. 
76 Punkt 71. 
77 Punkt 74. 
78 Punkt 76. 
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Resonemanget vidareutvecklas av generaladvokaten. Storbritannien anses 
ha rätt att inte medge en gränsöverskridande överföring av de utländska 
dotterbolagens förluster om dotterbolagens hemviststater tillåter att dessa 
överför sina förluster till en annan person eller att förlusterna får skjutas upp 
för att beaktas vid ett kommande beskattningsår.79 Generaladvokaten menar 
följdaktligen att villkoret att ett avdrag endast beviljas under förutsättning 
att förlusterna i utländska dotterbolag inte kan bli föremål för en gynnsam 
skattebehandling i dotterbolagens hemviststat kan vara berättigat med stöd 
av art. 43. Detta då han anser det vara motiverat att ge företräde åt 
bestämmelserna i etableringsstaten om dessa bestämmelser medger en 
motsvarande behandling av förlusterna i koncernen.80

 
Avslutningsvis bemöter generaladvokaten invändningen att det skulle vara 
överdrivet svårt för Storbritannien att kontrollera om det föreligger en 
avdragsmöjlighet i en annan medlemsstat.81 Han erinrar här om rådets 
direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga 
myndigheter på direktbeskattningens område, vilket enligt domstolen 
”öppnar möjligheter att erhålla nödvändig information som är jämförbara 
med dem som finns mellan olika skattemyndigheter på nationell nivå”.82 
Vidare anser generaladvokaten det inte vara uteslutet att kräva att bolag som 
ansöker om koncernavdrag ska redogöra för möjligheten att utnyttja 
dotterbolagens förluster i den stat där de har hemvist. I en sådan situation 
måste hänsyn emellertid tas till proportionalitetsprincipen och kraven får 
inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade 
informationssyftet. 
 

5.3 Domstolens dom 

5.3.1 Inskränkning av etableringsfriheten 

Domstolen konstaterar att ett sådant koncernavdrag som är i fråga i målet 
medför en ekonomisk förmån för koncernen. Att inte bevilja en sådan 
förmån utgör en inskränkning av etableringsfriheten enligt artiklarna 43 och 
48, eftersom det innebär att förluster som uppkommit i ett dotterbolag med 
hemvist i moderbolagets hemviststat ur skattesynpunkt behandlas 
annorlunda än förluster som uppkommit i ett dotterbolag som har hemvist i 
en annan medlemsstat.83 Domstolen påpekar därefter att en sådan 
inskränkning ”bara [är] tillåten om syftet med den är legitimt och 
överensstämmer med fördraget och om den kan motiveras av tvingande 
hänsyn till allmänintresset”.84 Det tilläggs också att tillämpningen av 
bestämmelsen ska vara ägnad att säkerställa att det sålunda eftersträvade 

                                                 
79 Punkt 79. 
80 Punkt 80. 
81 Punkt 81. 
82 Schumacker (C-279/93) domstolens dom punkt 49. 
83 Domstolens dom punkt 34.  
84 Domstolens dom punkt 35. 
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syftet uppnås och att den inte går utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå detta syfte. Med andra ord måste bestämmelsen ifråga uppfylla de 
krav som ställs enligt ”Rule of reason” för att kunna accepteras av 
domstolen. 
 
Tilläggas kan att domstolen inte besvarar frågan huruvida det utgör en 
inskränkning av etableringsfriheten att ett bolag med dotterbolag i andra 
medlemsstater undantas från tillämpningen av de bestämmelser om 
skattemässig resultatutjämning som är tillämpliga på bolag som har filialer i 
andra medlemsstater. 
 

5.3.2 Territorialitetsprincipen 

Domstolen medger att den medlemsstat där moderbolaget är 
hemmahörande, genom att beskatta den världsomspännande vinsten för 
bolag med hemvist i den medlemsstaten, medan bolag med hemvist i andra 
medlemsstater uteslutande beskattas för den vinst som är att hänföra till 
deras verksamhet i förstnämnda stat, handlar i enlighet med den 
territorialitetsprincip som gäller inom den internationella skatterätten och 
som erkänns av gemenskapsrätten.85 Dock anses inte den omständigheten 
att nämnda medlemsstat inte beskattar vinsterna i utländska dotterbolag till 
ett moderbolag som är hemmahörande i denna stat i sig motivera att 
koncernavdraget begränsas till att enbart gälla förluster som uppkommit i 
bolag med hemvist i nämnda medlemsstat. För att kunna bedöma om 
begränsningen av avdragsrätten är motiverad måste, enligt domstolen, 
följderna undersökas av en ovillkorlig utvidgning av tillämpningsområdet 
för den aktuella förmånen.86 Storbritannien och övriga medlemsstater anses 
ha åberopat tre rättfärdigandegrunder på denna punkt. Domstolens 
ståndpunkt beträffande dessa redogör jag för i nästa avsnitt. 
 

5.3.3 Tillämpliga rättfärdigandegrunder 

För det första har åberopats att vinster och förluster i skattehänseende är två 
sidor av samma mynt, vilka ska behandlas symmetriskt inom ramen för ett 
och samma skattesystem i syfte att säkerställa en välavvägd fördelning av 
beskattningsrätten mellan de olika berörda medlemsstaterna. Beträffande 
denna rättfärdigandegrund erinrar domstolen om att en minskning av 
skatteintäkter inte kan anses utgöra sådana tvingande hänsyn till 
allmänintresset som kan åberopas för att rättfärdiga en åtgärd som i princip 
strider mot en grundläggande frihet.87 Domstolen menar att säkerställandet 
av fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna inte desto 
mindre skulle kunna göra det nödvändigt att, beträffande ekonomisk 
verksamhet som bedrivs av bolag som är hemmahörande i någon av dessa 
stater, tillämpa enbart skattereglerna i nämna stat på såväl vinster som 
                                                 
85 Domstolens dom punkt 39. 
86 Domstolens dom punkt 41. 
87 Domstolens dom punkt 44. 
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förluster.88 Domstolen fortsätter med att konstatera att den välavvägda 
fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna skulle äventyras 
allvarligt om bolagen gavs en valmöjlighet beträffande var deras förluster 
ska beaktas. Detta eftersom beskattningsunderlaget skulle öka i den 
förstnämnda staten och minska i den sistnämnda i den mån som motsvarar 
de överförda förlusterna. 
 
För det andra har medlemsstaterna åberopat att det skulle föreligga en risk 
för att förlusterna beaktas två gånger om de kunde beaktas i moderbolagets 
medlemsstat. Beträffande denna berättigandegrund anser domstolen att 
medlemsstaterna måste kunna förhindra att så sker. Risken anses verkligen 
föreligga om koncernavdraget utsträcks till att omfatta förluster som 
uppkommit i dotterbolag med hemvist i en annan medlemsstat, men 
domstolen menar att den kan undanröjas genom en bestämmelse som inte 
medger avdrag för sådana förluster.89

 
Slutligen har åberopats att om förlusterna inte beaktades i den medlemsstat 
där dotterbolaget är hemmahörande skulle det finnas en risk för 
skatteundandragande. Möjligheten att överföra förluster från ett dotterbolag 
med hemvist i en annan medlemsstat till ett moderbolag med hemvist i den 
berörda medlemsstaten, anses av domstolen, medföra en risk att 
överföringen av förluster organiseras på ett sådant sätt inom koncernen att 
den riktas till bolag som är hemmahörande i de medlemsstater som tillämpar 
de högst skattesatserna och i vilka värdet på förlusterna ur skattesynpunkt 
följaktligen är högst.90 Domstolen menar att denna typ av förfaranden, som 
kan vara föranledda av de väsentliga skillnader som föreligger mellan de 
skattesatser som tillämpas i de olika medlemsstaterna, kan hindras genom 
att inte tillåta koncernavdrag för förluster som uppkommit i dotterbolag med 
hemvist i en annan medlemsstat.91

 
Domstolen anser, med hänsyn till samtliga dessa tre berättigandegrunder, att 
den inskränkande reglering som prövas i målet, för det första, är ägnad att 
uppnå ett legitimt syfte som överensstämmer med fördraget och som kan 
motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset och, för det andra, är 
avsedd att säkerställa att det sålunda eftersträvade syftet uppnås.92

 

5.3.4 Kravet på proportionalitet 

Domstolen går därefter vidare till den s.k. proportionalitetsbedömningen. 
Härvid finner domstolen att den inskränkande åtgärd som är i fråga i målet i 
princip går utöver vad som är nödvändigt, för att uppnå det huvudsakliga 
syfte som eftersträvas, i den situation där ett dotterbolag med hemvist i 
utlandet har uttömt de möjligheter som erbjuds i dess hemviststat att beakta 
                                                 
88 Domstolens dom punkt 45. 
89 Domstolens dom punkt 48. 
90 Domstolens dom punkt 49. 
91 Domstolens dom punkt 50. 
92 Domstolens dom punkt 51. 
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förluster under det beskattningsår som avdragsyrkandet avser och 
beträffande tidigare beskattningsår och det inte finns någon möjlighet att 
förlusterna i det utländska dotterbolaget skulle kunna utnyttjas i dess 
hemviststat för framtida beskattningsår, vare sig av dotterbolaget självt eller 
av en utomstående.93 Etableringsfriheten anses således inte utgöra hinder 
för lagstiftning i en medlemsstat som generellt utesluter möjligheten för ett 
moderbolag med hemvist i denna medlemsstat att från sin beskattningsbara 
vinst göra avdrag för förluster som uppkommit i en annan medlemsstat i ett 
dotterbolag som är hemmahörande i den sistnämnda medlemsstaten, trots att 
en sådan avdragsmöjlighet föreligger för förluster som uppkommit i ett 
dotterbolag med hemvist i samma stat som moderbolaget.94

 

5.4 Sammanfattning 

Generaladvokatens förslag till avgörande i Marks & Spencer (C-446/03) 
kan kort sammanfattas så här. Det utgör en inskränkning av EG-rätten att 
moderbolag med dotterbolag i utlandet inte har samma möjlighet till avdrag 
för förluster i dotterbolagen som moderbolag med dotterbolag som har 
hemvist i samma land som moderbolaget. Denna inskränkning kan inte 
rättfärdigas med hänsyn till den skatterättsliga territorialitetsprincipen. 
Huruvida inskränkningen kan rättfärdigas med hänsyn till behovet av att 
säkerställa skattesystemets inre sammanhang beror på skattelagstiftningen i 
dotterbolagens hemviststater. Om lagstiftningen i dessa länder tillåter att 
förlusterna överförs till en annan person eller att de får skjutas upp för att 
beaktas vid ett kommande beskattningsår anses vägran att medge avdrag för 
dessa förluster i moderbolagets hemvisstat vara berättigad med hänsyn till 
skattesystemets inre sammanhang. 
 
Domstolen tycks i sin dom i Marks & Spencer (C-446/03) ha gått på 
generaladvokatens linje. Resonemangen skiljer sig åt i vissa delar och 
domstolen säger inte uttryckligen att de prövade reglerna anses rättfärdigade 
med hänsyn till skattesystemets inre sammanhang. Istället anses hänsyn ha 
tagits till samtliga de tre berättigandegrunder som åberopats. Slutsatsen är 
dock densamma; de brittiska reglerna om förlustutjämning anses i princip 
utgöra en inskränkning av etableringsfriheten. I den situation möjlighet 
finns att beakta de aktuella förlusterna i dotterbolagens hemviststat anses det 
emellertid motiverat att Storbritannien nekar avdraget.  

                                                 
93 Domstolens dom punkt 55. 
94 Domstolens dom punkt 59 
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6 Analys av grunder för 
rättfärdigande enligt ”Rule of 
reason” 
I detta kapitel ska jag analysera och utvärdera olika rättfärdigandegrunder 
på den direkta beskattningsrättens område. Jag börjar med att kommentera 
några av de rättfärdigandegrunder som inte godkänts av EG-domstolen 
(avsnitt 6.1). Därefter kommer jag att behandla de grunder för rättfärdigande 
som principiellt och faktiskt accepterats av domstolen (avsnitt 6.2). 
 

6.1 Avvisade rättfärdigandegrunder 

6.1.1 Bristande harmonisering 

Att bristande harmonisering inte accepterats av EG-domstolen som 
rättfärdigandegrund anser jag vara helt rätt. Om medlemsstaterna skulle 
tillåtas att fritt ha den lagstiftning de vill inom områden som inte 
harmoniserats, eller som harmoniserats i liten utsträckning, skulle delar av 
EG-rätten bli verkningslösa. För att fördragsbestämmelserna om förbud mot 
diskriminering och om fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital 
inte ska förlora sin innebörd krävs att de följs av medlemsstaterna även 
inom områden, som inte harmoniserats. Vilken genomslagskraft 
fördragsfriheterna ska få och i vilken omfattning de ska respekteras av 
medlemsstaterna kan diskuteras, men hindrande regler bör inte kunna 
rättfärdigas med hänsyn till att det ifrågavarande rättsområdet inte 
harmoniserats. 
 

6.1.2 Upprätthållande av nivån på landets skatteintäkter 

Allmänna invändningar om att de prövade reglerna är nödvändiga för att 
upprätthålla nivån på landets skatteintäkter har inte heller godkänts av EG-
domstolen. Generellt sett borde medlemsstaternas finansiella situation 
kunna betraktas som ett allmänintresse och en stats ekonomiska ställning 
beror i mycket stor utsträckning på hur stora skatteintäkterna är. Det borde 
ju ligga i medborgarnas, d.v.s. det allmännas, intresse att deras medlemsstat 
befinner sig i en sådan finansiell situation att den kan ta hand om sina 
medborgare. Emellertid blir det nog svårt att hävda att bibehållandet av 
skattebasen utgör ett sådant trängande allmänintresse som kan rättfärdiga ett 
undantag från de grundläggande friheterna enligt fördraget. Att 
medlemsstaterna valt att behålla sin skattesuveränitet beträffande direkta 
skatter berättigar, enligt min mening, inte att medlemsstaterna sätter upp 
regler som är diskriminerande, eller hindrande för de fria rörligheterna, 
enbart av den anledningen att man vill bevara skattebasen. Detta argument 
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är av rent ekonomisk art och medborgarnas rätt till icke-diskriminering och 
till fri rörlighet bör väga tyngre än bibehållen skattebas för 
medlemsstaterna. 
 

6.1.3 Kompenserande skattefördelar 

Domstolen har yttrat att det faktum att ett skattesubjekt kan behandlas 
fördelaktigt i andra situationer än den aktuella varken kan undanröja eller 
kompensera för att skattesubjektet utsätts för hindrade regler. Jag är av den 
åsikten att det principiellt sett vore skäligt att se till den skattskyldiges totala 
skattesituation. En person med hemvist i ett medlemsland och en person 
utan hemvist i detta land skulle kunna behandlas olika med hänsyn till 
specifika bestämmelser. Tillämpningen av andra regler kan dock leda till att 
personerna i fråga totalt sett hamnar i likvärdiga situationer och till att 
beskattningen totalt sett blir den samma. Att personen utan hemvist i det 
berörda medlemslandet då ska ha tillgång till samma behandling och samma 
förmån som personen med hemvist i landet, i fråga om en specifik 
bestämmelse, kan tyckas obefogat. Rent praktiskt tror jag emellertid inte att 
denna metod skulle gå att tillämpa på ett rimligt sätt. De förhållanden som 
ska beaktas vid bedömningen av den totala skattesituationen kan vara både 
många och komplicerade. Det skulle följaktligen vara väldigt krävande att 
undersöka hur den totala skattesituationen ser ut och i vilken mån den 
skattskyldige kan anses bli kompenserad för särbehandling han blir utsatt 
för. Vidare skulle resultatet av bedömningen eventuellt bli ett annat om 
skattesituationen förändrades på något sätt och då skulle en ny prövning 
behöva göras. Detta vore inte rimligt. 
 
Om medlemsländerna skulle kunna rättfärdiga diskriminerande eller 
hindrande skatteregler med hänsyn till kompenserande skattefördelar menar 
jag att förutsägbarheten skulle minska. EG-domstolens domslut skulle i 
sådana fall, i mycket stor utsträckning, bli ett avgörande i det enskilda fallet 
utan någon större prejudicerande effekt. Även sett ur denna synvinkel är det 
att föredra att varje enskild regel bedöms för sig. Självklart påverkar 
sakomständigheterna i det enskilda fallet den prejudicerande effekten även 
vad gäller sådana domar, men inte i lika stor utsträckning. 
 

6.1.4 Administrativa skäl 

En annan omständighet som inte accepterats som rättfärdigandegrund av 
EG-domstolen är administrativa skäl av mer allmän karaktär. Min allmänna 
uppfattning är att administrativa skäl inte borde anses utgöra ett trängande 
allmänintresse enligt ”Rule of reason”. Detta betyder dock inte att villkor, 
vilka grundas på administrativa skäl, överhuvudtaget inte ska få ställas av 
medlemsstaterna gentemot en skattskyldig för erhållandet av en förmån. I 
Futura (C-250/95) fann EG-domstolen att det inte förelåg något hinder mot 
att kräva att en skattskyldig som saknar hemvist i en medlemsstat, på ett 
klart och precist sätt, visar att omfattningen av de påstådda förlusterna 
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motsvarar de förluster som den skattskyldige verkligen haft i denna stat. 
Däremot ansågs det inte vara nödvändigt att de medel som en skattskyldig, 
utan hemvist i staten, tilläts använda för att visa omfattningen av de 
förluster, för vilka han yrkat överföring, begränsades till bokföring som 
fullgjorts och förvarats i Luxemburg. 
 
Det kan hävdas att villkoret att den skattskyldige ska visa omfattningen av 
sina förluster på ett klart och precist sätt inte grundar sig på administrativa 
skäl, utan snarare på att beskattningen ska bli materiellt korrekt. Oavsett hur 
man ser på ett villkor som detta, så menar jag att det handlar om en 
proportionalitetsbedömning. Om det ställda villkoret anses gå utöver vad 
som är nödvändigt för att uppnå målet med detsamma utgör bestämmelserna 
i fråga en restriktion. Om det ställda villkoret däremot tycks vara 
proportionerligt i förhållande till det syfte som ska uppnås med 
bestämmelserna anses det inte utgöra en restriktion för de fria rörligheterna. 
Detta torde dock förutsätta att syftet bakom villkoret är skäligt och att 
samma krav ställs på skattskyldiga med hemvist i det aktuella 
medlemslandet. Det kan tänkas att det ställda kravet i vissa situationer 
innebär merarbete för skattskyldiga med hemvist i en annan medlemsstat 
jämfört med skattskyldiga som enbart bedriver näringsverksamhet i det 
aktuella medlemslandet. Detta bör rimligtvis accepteras om de ovan nämnda 
förutsättningarna är för handen.  
 
Syftet bakom bestämmelser av detta slag kan således inte rättfärdiga 
fördragsstridiga regler, men om det ställda kravet är nödvändigt för 
uppnåendet av ett skäligt syfte utgör bestämmelsen ingen restriktion från 
första början. Jag anser detta vara ett rimligt förhållningssätt. 
 

6.2 Principiellt och faktiskt accepterade 
rättfärdigandegrunder 

6.2.1 Hindrande av skatteflykt/Effektiv skattekontroll 

EG-domstolen har rent principiellt uttalat att behovet av att upprätthålla en 
effektiv skattekontroll utgör ett trängande allmänintresse som kan motivera 
ett hinder för utövandet av de grundläggande friheter som säkerställs genom 
fördraget. I Marks & Spencer (C-446/03) tog domstolen hänsyn till att de 
prövade reglerna syftade till att förhindra risken för skatteundandragande 
och till att förhindra risken för att förluster används två gånger. 
 
Dahlberg har utifrån EG-domstolens praxis, innan domen i Marks & 
Spencer (C-446/03), sammanfattat vilka krav EGD ställer på en nationell 
åtgärd för att den ska anses ha ett skatteflyktshindrande syfte.95 Jag ska 
börja med att genomföra min analys med utgångspunkt i dessa krav. 

                                                 
95 Dahlberg, Mattias, Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the 
Free Movement of Capital, s. 240. 
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Till att börja med ska reglerna i fråga syfta särskilt till att förhindra helt 
konstgjorda arrangemang. Om det med detta krav menas att reglerna inte får 
syfta t.ex. till att gynna landets ekonomi eller till att förhindra etablering i 
andra medlemsstater, utan enbart till att förhindra konstgjorda arrangemang 
kan jag hålla med om att kravet ska vara uppfyllt för att ett rättfärdigande 
ska kunna bli aktuellt. Naturligtvis ska bestämmelsernas syfte inte vara att 
hindra etablering eller fri rörlighet i andra fall än de där 
fördragsrättigheterna nyttjas utan något annat motiv än undandragande av 
skatt. 
 
Den andra förutsättningen innebär att reglerna inte får vara generellt 
tillämpliga. De får med andra ord inte vara tillämpliga både på normala 
etableringar och på arrangemang som enbart syftar till undandragande av 
skatt eller missbruk av regler. Beträffande detta rekvisit är jag lite mer 
tveksam. Målet med tillämpningen av skatteflyktshindrande regler måste, 
som konstaterats ovan, vara att förhindra att konstgjorda upplägg används 
för undandragande av skatt. Om ett företags organisation baseras på 
legitima affärsmässiga grunder ska företaget principiellt sett inte träffas av 
bestämmelser, vilka syftar till att förhindra skatteflykt. Låt säga att ett 
företags organisation är upplagd på ett sådant sätt att man vid en första 
anblick får uppfattningen att upplägget är betingat av möjligheten att 
undandra sig skatt. I en sådan situation ser jag inget hinder mot att 
upplägget presumeras vara föranlett av möjligheten till skattflykt alternativt 
missbruk av regler. Presumtionen bör naturligtvis kunna brytas av de 
skattskyldiga, som bör få en möjlighet att bevisa att upplägget är motiverat 
av andra affärsmässiga skäl än minskning av skatt innan de drabbas av den 
skatteflyktshindrande lagstiftningen. Företaget i fråga kommer troligtvis att 
drabbas negativt av en sådan tillämpning, eftersom de får lägga resurser på 
att bevisa att organisationen är föranledd av andra orsaker än minskning av 
skatt. Jag anser det dock vara befogat att så blir fallet, i vissa situationer, 
med hänsyn till att medlemsstaterna ska kunna upprätthålla en effektiv 
skattekontroll och kunna förhindra skatteflykt. 
 
En etablering i en annan medlemsstat är, enligt den tredje förutsättningen, 
inte tillräckligt för att skatteundandragande eller missbruk av regler ska 
anses föreligga. Min uppfattning är att detta villkor givetvis måste 
upprätthållas om rätten till fri rörlighet och fri etablering inte ska förlora sin 
innebörd. Att automatiskt betrakta en etablering i en annan medlemsstat som 
ett försök till skatteundandragande eller missbruk av regler vore ytterst 
underligt. En sekundär etablering i ett annat medlemsland kan förvisso leda 
till att medlemsstaten ifråga förlorar skatteintäkter. Härifrån är steget dock 
långt till att anse redan en etablering i en annan medlemsstat utgöra 
skatteundandragande.  
 
Till sist måste den prövade åtgärden även uppfylla kravet på 
proportionalitet, d.v.s. den måste vara proportionerlig i förhållande till det 
syfte den är avsedd att uppnå. Kravet på proportionalitet anses uppfyllt om 
de skattflyktshindrande reglerna inte resulterar i onödigt betungande 
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ingrepp för det skattesmitande subjektet. En bestämmelse som endast leder 
till att det ifrågavarande skattesubjektet får erlägga den skatt som skulle ha 
erlagts om det konstgjorda arrangemanget inte hade funnits borde, enligt 
min mening, uppfylla kravet på proportionalitet eftersom en sådan åtgärd 
inte bör anses gå längre än nödvändigt. 
 
Huruvida domen i Marks & Spencer (C-446/03) utgör en svängning i EG-
domstolens inställning till att tillämpa hindrande av skatteflykt som en 
rättfärdigandegrund är svårt att säga. Konstateras kan i alla fall att hänsyn 
togs till att det förelåg en risk för skatteundandragande. Att på det sätt som 
domstolen gjorde beakta medlemsstaternas skattesuveränitet anser jag vara 
fullt rimligt. Förfaranden som kan vara föranledda av de väsentliga 
skillnader som föreligger mellan de skattesatser som tillämpas i de olika 
medlemsstaterna bör enligt domstolen kunna hindras. I detta avseende 
menar jag att domstolen frångått sitt tidigare ställda krav på att reglerna inte 
får vara generellt tillämpliga. En begäran om avdrag för förluster är kanske 
inte alltid föranledd av att skattesatsen är högre i det land där avdraget 
begärs. Domstolen synes dock inte se något hinder för att avdraget nekas 
även i situationer där förlusten uppstått i ett högskatteland och avdraget 
begärs i ett lågskatteland. Med andra ord får avdrag, enligt domstolen, 
vägras generellt sett. Som framgått ovan menar jag att det är skäligt att 
bestämmelser av detta slag får tillämpas generellt. Jag hävdade att den 
skattskyldige skulle få en chans att bevisa att förfarandet var föranlett av 
affärsmässiga skäl och på detta sätt inte omfattas av reglerna. Avdrag för 
förluster har dock endast ett syfte och det är att den skattepliktiga vinsten 
ska minska. 
 
I Marks & Spencer (C-446/03) tog domstolen också hänsyn till att 
bestämmelserna syftade till att förhindra risken för att förluster används två 
gånger. Här menade domstolen att denna risk kunde undanröjas genom en 
bestämmelse som inte medger avdrag för förluster som uppkommit i 
dotterbolag med hemvist i en annan medlemsstat. Även i detta avseende 
accepterade domstolen således att bestämmelsen hade en generell 
tillämpning, eftersom avdraget kunde nekas även i de situationer förlusterna 
faktiskt inte redan nyttjats en gång. 
 

6.2.2 Skattesystemets inre sammanhang 

Behovet av att bevara skattesystemets inre sammanhang tillämpades som 
rättfärdigandegrund i fallet Bachmann (C-204/90). EG-domstolen har 
genom sin efterföljande praxis snävat in tillämpningsområdet för denna 
rättfärdigandegrund. Enligt denna senare praxis måste det för att ett 
undantag från fördragsbestämmelserna ska godtas av domstolen med 
hänvisning till behovet av att säkerställa skattesystemets inre sammanhang 
föreligga ett direkt samband, vad beträffar en och samma skattskyldig, 
mellan beviljandet av en förmån och kompensation för denna inom ramen 
för samma beskattning. Dessa krav har visat sig svåra att uppfylla. Man kan 
emellertid hävda att domstolen i Marks & Spencer (C-446/03) tog hänsyn 
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till skattesystemets inre sammanhang, även om domstolen inte uttryckligen 
hänvisade till denna rättfärdigandegrund så som den gjorde i Bachmann (C-
204/90).96

 
Generaladvokat Maduro uttalade i sitt förslag till avgörande i Marks & 
Spencer (C-446/03) att medlemsstaternas handlingsutrymme för att berättiga 
sina skattesystem är alltför begränsat och han menade att domstolen borde 
återgå till att tillämpa det kriterium enligt vilket syftet med de berörda 
lagstiftningarna beaktas. Domstolen tycks ha gjort just detta, d.v.s. sett till 
syftet med bestämmelserna för att kunna avgöra om de kan anses 
motiverade med beaktande av tvingande hänsyn till allmänintresset. 
 
Som en av medlemsstaternas åberopade rättfärdigandegrunder i Marks & 
Spencer (C-446/03) anges att vinster och förluster ska behandlas 
symmetriskt inom ramen för ett och samma skattesystem i syfte att 
säkerställa en välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan de olika 
berörda medlemsstaterna. EG-domstolen ansåg i detta avseende att 
säkerställandet av fördelningen av beskattningsrätten skulle kunna göra det 
nödvändigt att beträffande ekonomisk verksamhet som bedrivs av bolag 
som är hemmahörande i någon av dessa stater tillämpa enbart skattereglerna 
i nämnda stat på såväl vinster som förluster. Vidare menade domstolen att 
den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna 
skulle äventyras allvarligt om bolagen gavs en valmöjlighet beträffande var 
deras förluster skall beaktas. Domstolen har således tagit hänsyn till att 
vinster och förluster ges en symmetrisk behandling inom samma 
skattesystem. Detta ställningstagande kan, enligt min mening, ses som en 
avvikelse från domstolens tidigare praxis. Den förmån som beviljas 
moderbolagen och den beskattning som eventuellt kan ske av dotterbolagen 
avser olika skattesubjekt inom ramen för olika skattesystem. Reglerna 
borde, enligt EG-domstolens tidigare praxis, således inte kunna rättfärdigas 
med hänsyn till skattesystemets inre sammanhang. Erinras kan om att detta 
inte var den enda grund för rättfärdigande som beaktades av domstolen. 
Kanske står EG-domstolen kvar vid sin tidigare praxis i de situationer där 
behovet av att säkerställa skattesystemets inre sammanhang är den enda 
rättfärdigandegrund som anses vara tillämplig. Denna fråga ska emellertid 
inte diskuteras här. 
 
Jag är positivt inställd till att hänsyn kan tas till symmetrin i skattesystemen, 
utan att det föreligger ett direkt samband mellan beviljandet av en förmån 
och kompensation för denna, inom ramen för samma beskattning 
beträffande en och samma skattskyldig. Det verkade generaladvokat Kokott 
också vara i sitt förslag till avgörande i Manninen (C-319/02). Hon menade 
att det undantagsvis kan föreligga ett samband som kan motiveras med 
hänvisning till skattemässig kongruens även när en beskattning av en 
skattskyldig kompenseras genom att en annan skattskyldig erhåller en 
motsvarande gottgörelse.97 För detta förelåg, enligt generaladvokaten, två 
                                                 
96 Domstolens dom punkt 35 i Bachmann (C-204/90). 
97 Punkt 61. 
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förutsättningar. Dels ska beskattningen, om den inte hänför sig till samma 
skattskyldige, i vart fall hänföra sig till samma inkomster eller samma 
ekonomiska händelseförlopp. Dels ska det genom den rättsliga 
utformningen av systemet garanteras att en fördel endast kommer en 
skattskyldig till godo när en nackdel även faktiskt uppkommer för en annan 
skattskyldig i samma omfattning. Dessa krav tycks gå längre än dem 
domstolen ställt i Marks & Spencer (C-446/03). I det fallet medförde 
beviljandet av avdrag för förluster en förmån för moderbolag med hemvist i 
Storbritannien, eftersom skatten för dessa bolag minskade. Såvitt jag kan 
förstå uppstår dock ingen nackdel, vare sig för moderbolaget eller för någon 
annan skattskyldig. Domstolen har emellertid inte sett detta som något 
hinder för att hänsyn tas till symmetrin i skattesystemet och det tycker inte 
jag heller att det borde vara. Om den andra förutsättningen inte är uppfylld 
bör den första inte heller kunna vara det. 
 
Det är emellertid viktigt att hänsyn till skattesystemets inre sammanhang 
inte tas i för stor utsträckning och här kommer proportionalitetsprincipen in 
i bilden. I Marks & Spencer (C-446/03) ansågs proportionalitetsprincipen 
hindra att avdrag vägrades i de fall förlusterna inte gick att utnyttja i 
dotterbolagens hemviststater. En utgångspunkt för proportionalitets-
bedömningen skulle kunna vara just detta, att hindrande regler anses gå 
utöver vad som är nödvändigt om en förmån beviljas nationellt, men vägras 
gränsöverskridande inom unionen i situationer där den skattskyldige inte 
kan erhålla förmånen i en annan medlemsstat till vilken han har en närmre 
anknytning. Med denna utgångspunkt skulle kanske en situation liknande 
den i Bachmann (C-446/03) ha bedömts annorlunda. Jag ska utveckla detta 
med ett exempel. 
 
Låt säga att en person bor och tjänar all sin beskattningsbara inkomst i ett 
medlemsland. Denna person betalar försäkringspremier till ett 
försäkringsbolag med hemvist i ett annat medlemsland. Även om 
betalningar av försäkringspremier är avdragsgilla i försäkringsbolagets 
hemvistland har personen ifråga ingen möjlighet att utnyttja dessa, eftersom 
han inte har någon beskattningsbar inkomst i detta land. Under sådana 
omständigheter ser jag det som tänkbart att regler i personens hemvistland, 
vilka endast tillåter avdrag för premier betalda till försäkringsbolag 
hemmahörande i detta land, anses gå utöver vad som är nödvändigt för att 
säkerställa skattesystemets inre sammanhang.   
 
Om förutsättningarna ändras, så att personen istället har hemvist i samma 
medlemslands som försäkringsbolaget och arbetar i både detta land och ett 
annat medlemsland, och vi antar att regler för beviljande av avdrag för 
försäkringspremier finns i båda dessa länder blir min bedömning en annan. 
När det medlemsland, i vilket personen i fråga endast arbetar, nekar avdrag 
för premier blir personen visserligen särbehandlad jämfört med de som både 
bor och arbetar i detta land. Särbehandlingen bör dock kunna rättfärdigas 
med hänsyn till behovet av att säkerställa en symmetrisk behandling inom 
samma skattesystem, eftersom de utfallande försäkringsbeloppen sannolikt 
kommer att beskattas i personens hemvistland. Kravet på proportionalitet 
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bör i detta sammanhang anses vara uppfyllt eftersom personen kan beviljas 
avdraget i sitt hemvistland. 
 

6.2.3 Den skatterättsliga territorialitetsprincipen 

Huruvida den skatterättsliga territorialitetsprincipen utgör en giltig 
rättfärdigandegrund enligt EG-domstolen kan diskuteras. Det kan eventuellt 
hävdas att principen tillämpades som rättfärdigandegrund i Futura (C-
250/95) och domstolen har ett antal gånger, varav den senaste i Marks & 
Spencer (C-446/03), erkänt territorialitetsprincipen som generellt tillämplig 
i gemenskapsrätten. 
 
I Marks & Spencer (C-446/03) yttrar EG-domstolen att det är helt i 
överensstämmelse med territorialitetsprincipen att en medlemsstat beskattar 
den världsomspännande vinsten för bolag med hemvist i den medlemsstaten 
medan bolag med hemvist i andra medlemsstater uteslutande beskattas för 
den vinst som är att hänföra till deras verksamhet i förstnämnda stat. 
Domstolen menar emellertid att den omsändighet att medlemsstaten inte 
beskattar vinsterna i utländska dotterbolag till ett moderbolag med hemvist i 
denna stat, inte i sig motiverar att koncernavdraget begränsas till att enbart 
gälla förluster som uppkommit i bolag med hemvist i medlemsstaten. 
Territorialitetsprincipen avfärdas således som rättfärdigandegrund av 
domstolen. 
 
Jag är benägen att hålla med domstolen i detta avseende. 
Territorialitetsprincipen innebär att en stat endast beskattar en person för de 
inkomster som har tillräcklig anknytning till den staten.98 Principen får med 
andra ord anses ge uttryck för i vilka situationer juridiska eller fysiska 
personer utan hemvist i ett land, d.v.s. begränsat skattskyldiga, ska beskattas 
i detta land.99 Territorialitetsprincipen bör enligt min mening endast anses 
reglera staters beskattningsanspråk och inte hur den beskattningsbara 
inkomsten ska bestämmas. En tillämpning av principen på situationen i 
Marks & Spencer (C-446/03) ger således att Storbritannien inte har rätt att 
beskatta vinster som uppstår i dotterbolag i andra medlemsstater, såvida 
dessa inte har filialer i Storbritannien. Den vinst som uppstår i dessa filialer 
får i sådant fall beskattas i Storbritannien. Principen säger dock inget om 
hur moderbolagets beskattningsbara inkomst ska bestämmas och därmed 
inget om huruvida förluster i dotterbolag i andra medlemsstater får dras av. 
Den skatterättsliga territorialitetsprincipen utgör, enligt min uppfattning, 
inte en rimlig rättfärdigandegrund då den endast kan anses reglera i vilken 
omfattning obegränsat skattskyldiga ska beskattas. 
 

                                                 
98 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s.24. 
99 Obegränsat skattskyldiga beskattas i stället enligt hemvistprincipen, vilken innebär att de 
beskattas för sin världsomspännande inkomst. 
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Åsikten finns att territorialitetsprincipen och skattesystemets inre 
sammanhang i grund och botten bygger på samma argument.100 Jag kan till 
viss del hålla med om att så är fallet. Jag menar dock att 
territorialitetsprincipen inte i sig innebär att det ska vara symmetri inom ett 
skattesystem mellan t.ex. vinster och förluster. De två 
rättfärdigandegrunderna har därför behandlats separat. 

                                                 
100 Se t.ex. punkt 53 generaladvokatens förslag till avgörande i Bosal (C-168/01), där han 
verkar mena att territorialitetsprincipen är underordnad behovet av att bevara kongruensen i 
skattesystemet. 
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7 Slutsatser 
Den generella slutsats jag dragit av den ovan genomförda analysen är att 
EG-domstolen borde tillåta medlemsstaterna att rättfärdiga sina skatteregler 
i större utsträckning än vad som tidigare varit fallet. Eventuellt kan domen i 
Marks & Spencer (C-446/03) ses som ett tecken på att domstolen framöver 
kommer att ta större hänsyn till medlemsstaternas skattesuveränitet än vad 
den hitintills gjort. 
 
Mer specifikt har jag kommit fram till att bristande harmonisering, 
upprätthållande av nivån på landets skatteintäkter, kompenserande 
skattefördelar och den skatterättsliga territorialitetsprincipen inte borde 
anses utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset, som kan rättfärdiga 
fördragsstridiga regler. 
 
Bristande harmonisering och upprätthållande av nivån på landets 
skatteintäkter har jag avfärdat som rättfärdigandegrunder eftersom jag anser 
att unionsmedborgarnas rätt till icke-diskriminering och till fri rörlighet bör 
väga tyngre än dessa grunder. Att tillämpa kompenserande skattefördelar 
som grund för rättfärdigande anser jag i och för sig vara rimligt. Denna 
rättfärdigandegrund är dock olämplig med hänsyn till att den är praktiskt 
svår att tillämpa och bidrar till rättsosäkerhet då varje enskilt avgörande får 
liten prejudicerande effekt. Den skatterättsliga territorialitetsprincipen bör 
inte heller kunna rättfärdiga hindrande regler eftersom den, enligt min 
mening, endast anger när en stat kan beskatta begränsat skattskyldiga 
personer. 
 
Administrativa skäl som rättfärdigandegrund kan sägas hamna lite mitt 
emellan. Jag anser inte att administrativa skäl ska motivera ett undantag från 
kraven på icke-diskriminering och fri rörlighet. Jag menar dock att villkor 
som grundar sig på administrativa skäl får ställas, såvida de också ställs på 
medborgare och företag med hemvist i det aktuella landet, även om de kan 
antas medföra visst merarbete för medborgare och företag från andra 
medlemsländer. Här måste naturligtvis en proportionalitetsbedömning göras 
och i de fall de ställda villkoren anses gå längre än nödvändigt ska 
hindrande regler, vilka inte går att rättfärdiga med hänsyn till administrativa 
skäl, anses föreligga. 
 
De grunder jag funnit mest rimliga att tillämpa för rättfärdigande av 
fördragsstridiga regler på den direkta beskattningsrättens område är behovet 
av att förhindra skatteflykt och behovet av att säkerställa skattesystemets 
inre sammanhang. Jag anser att dessa rättfärdigandegrunder skulle kunna 
ges ett vidare tillämpningsområde i den nutida EG-rätten. 
 
Regler som syftar till att förhindra konstgjorda skatteundandragande 
arrangemang bör få tillämpas generellt av medlemsstaterna. Enligt min 
uppfattning är det dock rimligt att de skattskyldiga ges möjlighet att visa att 
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arrangemanget eller upplägget är betingat av andra skäl än undandragande 
av skatt för att på så sätt inte omfattas av den ifrågavarande regleringen. 
Beträffande proportionalitetskravet menar jag att detta bör anses uppfyllt 
om tillämpning av den skatteflyktshindrande regleringen endast leder till att 
det aktuella skattesubjektet får erlägga den skatt som skulle ha betalats om 
det konstgjorda arrangemanget inte funnits. 
 
Jag anser att hänsyn till behovet av att bevara skattesystemets inre 
sammanhang bör kunna tas även när det inte föreligger ett direkt samband, 
vad beträffar en och samma skattskyldig, mellan beviljandet av en förmån 
och kompensation för denna inom ramen för samma beskattning. En 
symmetrisk behandling, av t.ex. vinster och förluster, inom samma 
skattesystem syftar till att säkerställa en välavvägd fördelning av 
beskattningsrätten mellan de olika medlemsstaterna. Att medlemsstaternas 
skattesuveränitet tas i beaktande med hänsyn till detta anser jag vara rimligt. 
Medlemsstaternas intresse i detta avseende får dock inte ges alltför stor 
betydelse. Kravet på proportionalitet blir därför en viktig del av 
bedömningen av huruvida hindrande regler kan rättfärdigas med hänsyn till 
skattesystemets inre sammanhang. Jag menar att en skälig utgångspunkt för 
proportionalitetsbedömningen skulle kunna vara följande. Hindrande regler 
bör anses gå utöver vad som är nödvändigt om en förmån beviljas i 
nationella fall, men vägras gränsöverskridande inom unionen i situationer 
där den skattskyldige inte kan erhålla förmånen i en annan medlemsstat till 
vilken han har närmre anknytning, t.ex. i sin hemviststat. 
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