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Sammanfattning
Enligt de svenska reglerna för pensionsförsäkringar krävs för rätt att göra
avdrag för premier att försäkringsrörelsen bedrivs i Sverige, endera av ett
svenskt företag eller ett utländskt företags fasta driftsställe i Sverige.
Bedrivs företaget utomlands medges inte avdrag. Regler av denna karaktär
har av EG-domstolen ansetts strida mot EG-fördragets bestämmelser om fri
rörlighet. Det är främst den fria rörligheten för tjänster som hindras av de
svenska reglerna, men i vissa avseenden kan även den fria rörligheten för
arbetskraft påverkas.

Det finns möjligheter att rättfärdiga reglerna utifrån den EG-rättsliga
doktrinen om tvingande hänsyn. Den rättfärdigandegrund som har störst
chans att vinna framgång beträffande de svenska
pensionsförsäkringsreglerna är principen om koherens eller med ett annat
ord skattesystemets inre sammanhang. Koherensprincipen innebär att det
skall finnas ett direkt samband mellan avdragsrätt och skatteplikt. Om
avdrag medges skall utfallande belopp beskattas, omvänt gäller att om
avdrag inte beviljas är inte heller utfallande skattepliktiga. Det direkta
sambandet kräver vidare att det är fråga om samma skatt och samma person.
Beträffande de svenska reglerna är dessa villkor uppfyllda. Det torde dock
även krävas att sambandet upprätthålls i förhållande till andra stater, vilket
innebär att Sverige inte få ha eftergett beskattningsrätten vid ingående av
dubbelbeskattningsavtal. I de dubbelbeskattningsavtal Sverige ingått med de
andra medlemsstaterna i EU är beskattningsrätten till utfallande pensioner
bibehållen i vissa fall och i andra fall inte. Detta medför att koherens inte
längre föreligger på nationell nivå och rättfärdigandegrunden kan således
inte tillämpas. Ett alternativ vore att bevilja avdragsrätt för medborgare i de
länder som medger att Sverige beskattar utfallande pensioner. Detta skulle
dock missgynna medborgarna i de andra länderna och således utgöra
otillåten diskriminering.

Även om Sverige genom sina dubbelbeskattningsavtal skulle haft bibehållen
beskattningsrätt till utfallande pensioner skulle regleringen inte tillåtas enligt
EG-rätten. Detta beror på att reglerna går utöver vad som är nödvändigt för
att uppnå syftet med dem. Regler som hindrar avdragsrätt för vissa typer av
pensioner kan inte anses vara proportionella.  
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Förord
Under arbetet med denna uppsats har jag haft hjälp av ett antal personer som
jag vill framföra mitt tack till. Först vill jag tacka Anette och Sture för god
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Förkortningar
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EU Europeiska unionen
IL Inkomstskattelagen
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
Prop. Proposition



4

1 Inledning

1.1 Bakgrund 

Bestämmelser avseende direkta skatter faller i princip inom
medlemsstaternas kompetens. I ett flertal fall har det dock visat sig att EG-
domstolen anser att medlemsstaternas interna skatterätt har en negativ
inverkan på den fria rörligheten. Det första fallet, det så kallade Avoir
Fiscal, avgjordes 1986.1 I detta mål kom EG-domstolen fram till att
skattebestämmelser som hindrar den fria etableringsrätten kan angripas med
stöd av fördraget. Domstolen har sedan följt denna linje och numera står det
ganska klart att även skatteregler måste utformas med hänsyn till fördragets
bestämmelser. Under vissa omständigheter kan dock  bestämmelser med
hindrande effekt på den inre marknaden tillåtas.

För närvarande är de svenska reglerna beträffande tjänstepensioner föremål
för prövning av EG-domstolen. Huvudfrågan i målet är om de svenska
reglerna är förenliga med gemenskapsrätten. Generaladvokaten har lämnat
sitt förslag till avgörande, men domstolen har ännu inte meddelat dom.2
Dessutom har det nyligen avgjorts ett mål angående de finländska reglerna
för avdragsrätt för utländska pensionspremier.3 Beträffande tjänstepensioner
pågår inom EU ett arbete för att öka samordningen av medlemsstaternas
nationella tjänstepensionssystem och avskaffa de skattehinder som
föreligger beträffande dessa. Arbetet är initierat av kommissionen som även
avser att undersöka medlemsstaternas skatteregler och vid behov även föra
talan om fördragsbrott. Se vidare avsnitt 3.5.

Ämnet är vidare angeläget eftersom många människor känner osäkerhet
inför den stundande pensionen och en bättre tryggad ålderdom är något som
många människor värdesätter. Det finns många sätt att skapa sig garantier
för ytterligare inkomst än den statliga pensionen, exempelvis genom
pensionssparande eller tecknande av pensionsförsäkring. För många
arbetstagare följer en extra pension med tjänsten och i andra fall väljer den
enskilde själv att teckna en pensionsförsäkring. En av fördelarna med att
teckna en pensionsförsäkring är att premierna vanligen är avdragsgilla,
vilket kan utgöra ett betydelsefullt incitament till att teckna en
pensionsförsäkring.

                                                
1 C-270/83 Avoir Fiscal REG 1986 I-273.
2 C-422/01 Ramstedt, generaladvokatens förslag till avgörande föredraget 3 april 2003.
Hädanefter kommer enbart att hänvisas till Ramstedt och det är alltså generaladvokatens
avgörande som avses.
3 C-136/00 Rolf Dieter Danner, avgjordes 3 oktober 2002, ännu ej publicerat.
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1.2 Syfte, frågeställning och metod

Syftet med denna uppsats är att undersöka de svenska reglerna beträffande
avdragsrätt för pensionsförsäkring utan samband med tjänst utifrån EG-
fördragets bestämmelser om fri rörlighet.  Även möjligheterna att rättfärdiga
fördragsstridiga reglerna kommer att undersökas. Frågeställningen blir
därmed huruvida de svenska reglerna är förenliga med EG-rättens
bestämmelser om fri rörlighet. Vidare kommer jag att analysera huruvida
koherensargumentet, det vill säga sambandet mellan avdragsrätt och
skatteplikt, fortfarande kan rättfärdiga undantag och i vilka fall undantaget
kan tillämpas. 

Den metod som jag genomgående använder är den sedvanliga juridiska
metoden, det vill säga ett studium av lagtext, förarbeten, rättspraxis och
doktrin. Den problematik som jag skall undersöka är relativt ny och det
finns inte material om just detta. Av denna anledning har jag valt att ta hjälp
av material som behandlar liknande problem.
. 

1.3 Avgränsning

Jag har valt att inte undersöka huruvida den fria rörligheten för varor kan
hindras av de svenska reglerna. Detta beror på att en pensionsförsäkring vare
sig utgör en vara eller kan tänkas påverka det fria varuutbytet inom
gemenskapen. Eftersom EG-domstolen i sin praxis inte nämner förordning
1612/68, vilken föreskriver att arbetstagare skall ha rätt till likabehandling
beträffande sociala förmåner och skatter, väljer jag att inte redogöra för
denna och dess eventuella effekt avseende den aktuella frågan. Det saknas
även anledning att redogöra för hur stora avdrag för
pensionsförsäkringspremier som tillåts inom svensk rätt (kvantitativa
regler). Inte heller kommer de andra sätt som finns att trygga pensionen än
genom pensionsförsäkring att diskuteras. Vidare kommer jag inte beröra
reglerna beträffande avkastningsskatt på pensionsmedel. Beträffande de
dubbelbeskattningsavtal Sverige slutit med de andra medlemsstaterna i EU
har jag valt att inte undersöka vart och ett av dem. Istället har jag valt att
redogöra för den inställning Sverige visat i arbetet med att ta fram OECD:s
modellavtal. Den kritik som uppkommit i den juridiska litteraturen och som
avser rent nationella bestämmelser väljer jag att inte redogöra för, i den mån
kritiken inte avser de svenska reglerna.

1.4 Disposition

Uppsatsen är disponerad så att jag först redogör för relevanta svenska regler,
därefter för relevant EG-rättsligt material. I samband med varje kapitel berör
jag kort vilka effekter reglerna kan tänkas få och i det sista avsnittet
analyserar jag hur den aktuella frågeställningen bör besvaras. 
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2 Svensk rätt

2.1 Definitioner

För denna uppsats vidkommande är det viktigt att känna till skillnaden
mellan tre typer av försäkringar: svensk pensionsförsäkring, utländsk
pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. En pensionsförsäkring är en
försäkring som inte medför rätt till andra försäkringsbelopp än
ålderspension, sjukpension eller efterlevandepension.4
Tjänstepensionsförsäkring är en pensionsförsäkring som har samband med
tjänst och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga
premier för.5 För att försäkringen skall anses som pensionsförsäkring krävs
att den meddelats i en försäkringsrörelse som bedrivs i Sverige som skall
beskattas enligt inkomstskattelagen (IL) eller lag (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel.6 Detta innebär att försäkringen skall ha
tecknats i ett svenskt företag eller i ett utländskt företags fasta driftsställe i
Sverige, således omfattas även svenska företags fast driftsställen i utlandet.
Försäkringen skall vidare vara Det är endast försäkringar som uppfyller
dessa kriterier som är pensionsförsäkringar. Bedrivs företaget utomlands är
försäkringen en kapitalförsäkring, se vidare avsnitt 2.2.7 Huvudregeln är
alltså att rätten till avdrag kräver att företaget bedrivs i Sverige. I vissa
undantagsfall kan dock försäkringar tecknade i utomlands bedrivna
försäkringsrörelser betraktas som pensionsförsäkringar. En sådan försäkring
kallas utländsk pensionsförsäkring.8 

Det finns tre undantag från kravet på att försäkringsrörelsen måste bedrivas i
Sverige. I dessa undantagsfall betraktas en försäkring tecknat i ett bolag
utomlands inte som kapitalförsäkring, utan som utländsk
pensionsförsäkring. Det första undantaget gäller försäkringar som
huvudsakligen avser ålders-, sjuk- eller efterlevandepension och där den
försäkrade var bosatt utomlands när försäkringen tecknades och fick avdrag,
skattereduktion eller liknande skattelättnad för premierna där.9 Det andra
undantaget gäller om arbetsgivaren betalat premier under den försäkrades
bosättning eller förvärvsarbete utomlands utan att betalningen räknats som
inkomst för den försäkrade vid beskattningen i det landet.10 Det tredje
undantaget tillämpas om det finns särskilda skäl, skattemyndigheten får i så
fall medge att en utländsk försäkring skall anses som en

                                                
4 IL 58:6.
5 IL 58:7.
6 IL 58:4.
7 Även en försäkring som uppfyller de ovan beskrivna kraven för pensionsförsäkringar kan
anses vara en kapitalförsäkring om detta bestämdes när avtalet ingicks, IL 58:2 2 st.
8 Jfr IL 11:43.
9 IL 58:5 1 st.
10 IL 58:5 2 st. Förvärvsarbetet utomlands skall utgöra den försäkrades huvudsakliga
förvärvsverksamhet.
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pensionsförsäkring.11 Prövningen av om särskilda skäl föreligger skall
främst avse villkoren för försäkringen, sökandens personliga omständigheter
samt förhindrande av obehöriga skatteförmåner.12 Om en utländsk
försäkring har ansetts som pensionsförsäkring enligt något av dessa krav kan
den inte övergå till att vara en kapitalförsäkring. 

2.2 Avdragsrätt och skatteplikt 

För pensionsförsäkringar som uppfyller kraven i föregående avsnitt är
premien avdragsgill för försäkringstagaren, däremot föreligger inte
avdragsrätt för premier till kapitalförsäkringar.13 Rätten att göra avdrag för
pensionsförsäkringspremier tillkommer endast den som är obegränsat
skattskyldig under den tid denne varit bosatt i Sverige.14 Avdrag får endast
göras för premier för pensionsförsäkringar som den skattskyldige äger.15

Ägs försäkringen av arbetsgivaren får avdrag inte göras av den anställde.16

Arbetsgivarens rätt att dra av kostnader för pensionssparande regleras i IL
28 kapitel, men avdragsrätt föreligger dock endast om försäkringen uppfyller
de ovan beskrivna kvalitativa kraven i IL 58 kapitel.17 

Belopp som faller ut från en svensk pensionsförsäkring är alltid
skattepliktiga.18 Beträffande belopp som utfaller på utländska
pensionsförsäkringar skall dessa inte tas upp som inkomst av tjänst till den
del den skattskyldige inte har fått göra avdrag för premierna, eller har
förmånsbeskattats utan att ha fått göra ett motsvarande avdrag.19 Det är
alltså endast belopp för vilka avdrag medgetts som är skattepliktiga. Beror
utebliven avdragsrätt på kvantitativa begränsningsregler gäller dock inte
inkomstskattebefrielsen till denna del. Beloppen skall i sådana fall
beskattas.20 Vid avgörandet av om skatteplikt föreligger för utfallande
belopp från en utländsk pensionsförsäkring skall avdrag och beskattning
såväl i Sverige som utomlands beaktas. Med avdrag likställs skattereduktion
eller liknande skattelättnad utomlands.21 Ersättningar som betalas ut på
grund av kapitalförsäkring är skattefria.22 Vad gäller
tjänstepensionsförsäkringar är de belopp som faller ut på grund av dessa
skattepliktiga oavsett om arbetsgivaren fått göra avdrag för dem eller inte.23

                                                
11 IL 58:5 3 st.
12 Prop. 1979/80:68 s. 27f. 
13 IL 59:2 och kapitel 58 samt 9:2 2 st.
14 IL 59:16. 
15 IL 59:2 1 st. De kvantitativa reglerna för hur stort belopp som får dras av återfinns i IL 59
kapitel.
16 IL 59:2 2 st.  
17 De kvantitativa reglerna för hur stort belopp som får dras av återfinns IL 28 kapitel.
18 IL 10:2 och 5 samt 11:1. 
19 IL 11:43 1 st.
20 IL 11:43 2 st.
21 IL 11:43 3 st.
22 IL 8:14.
23 Se Kihlström, Laila: Pensionering direkt i företaget: pensionsskuld, pensionsstiftelse,
personalstiftelse: civilrättsliga och skatterättsliga regler och C-422/01 Ramstedt p. 18. 
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Skatteplikt föreligger således för pensionsförsäkringar, men inte för
kapitalförsäkringar. En viktig fråga som kvarstår är dock om den svenska
beskattningsrätten till utfallande belopp från pensionsförsäkring kvarstår när
förmånstagaren är bosatt i utlandet. Även en person som inte längre är bosatt
i Sverige kan anses vara obegränsat skattskyldig på grund av att denne
stadigvarande vistas i Sverige eller på grund av väsentlig anknytning.24 För
begränsat skattskyldiga föreligger skattskyldighet enligt följande.25 Belopp
som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än
tjänstepensionsförsäkring är skattepliktiga, om försäkringen meddelats i
svensk försäkringsrörelse.26 Beträffande tjänstepensioner på grund av
förutvarande tjänst så är inkomsten skattepliktig om den tidigare
verksamheten huvudsakligen utövats i landet.27 Utfallande belopp skall
således beskattas i Sverige om inkomsten härrör härifrån. Inkomst som
undantas från beskattning på grund av dubbelbeskattningsavtal är dock inte
skattepliktig.28

2.3 Dubbelbeskattningsavtal

Även om beskattningsrätten till utfallande  belopp från pensionsförsäkring
kvarstår enligt intern svensk rätt så kan Sverige genom ett
dubbelbeskattningsavtal efterge denna rätt. Till grund för de flesta
dubbelbeskattningsavtal ligger OECD:s modellavtal. Modellavtalet är inte i
sig bindande, till skillnad mot de dubbelbeskattningsavtal som ingås stater
emellan. Anvisningarna som åtföljer modellavtalet fungerar dock ofta som
underlag vid tolkningen av ingångna dubbelbeskattningsavtal. Om en stat
har gjort en reservation mot den omtvistade artikeln kan modellavtalets
anvisningar dock inte utnyttjas för att utreda innebörden.29 

De artiklar som är av intresse för denna framställning är artikel 18 och 21 i
modellavtalet. Beskattningsrätten till pensioner som avser tidigare privat
anställning tillkommer enligt artikel 18 i modellavtalet hemviststaten.
Sverige har reserverat sig mot denna bestämmelse och önskar behålla
beskattningsrätten avseende pensioner från tidigare anställning i enskild

                                                
24 IL 3:3 och 7. Skattskyldighet på grund av väsentlig anknytning kräver att den
skattskyldige tidigare varit bosatt i Sverige. Vid bedömningen skall följande faktorer
beaktas: om personen är svensk medborgare; hur länge personen var bosatt här; om
personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort; om personen vistas utomlands för
studier eller av hälsoskäl; om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk;
om personen har sin familj här; om personen bedriver näringsverksamhet här; om personen
är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger
honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här; om personen har en fastighet här;
samt liknande förhållanden.
25 IL 3:18 & 21.
26 Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 5 § 6 p.
27 Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 5 § 7 p.
28 Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 6 § 6 p.
29 Pelin, Lars: Internationell skatterätt – ur ett svenskt perspektiv s. 160.
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tjänst även beträffande personer som saknar hemvist i Sverige, när
pensionerna utbetalas på grund av tjänst som huvudsakligen utövats i
Sverige.30 För de fall som inte fångas upp av tillämpningsområdet för artikel
18 finns en generalklausul i artikel 21. Bestämmelsen stadgar att
beskattningsrätten till övrig inkomst tillkommer hemviststaten exklusivt.
Även mot denna artikel har Sverige gjort en reservation. Innebörden av
reservationen är Sverige vill behålla rätten att beskatta personer som saknar
hemvist i Sverige för vissa livräntor och liknande, när betalningen sker i
enlighet med reglerna för svensk pensionsförsäkring.31

Den svenska inställningen innebär alltså att Sverige önskar behålla
beskattningsrätten till pensioner och liknande med anknytning till Sverige.
Det är dock endast i ett fåtal fall som Sverige lyckats driva igenom detta
önskemål. I flertalet fall har Sverige tvingats ge upp sina
beskattningsanspråk avseende pensioner och liknande till förmån för
hemvistlandet.32  Vidare bör det noteras att Sverige inte ingått något
dubbelbeskattningsavtal med Portugal.33

2.4 Skälen till regleringen

Anledningen till att endast pensionsförsäkringar tecknade i
försäkringsrörelser som bedrivs i Sverige var ett ökat intresse, främst bland
skattskyldiga med hög inkomst, för pensionsförsäkringar i utländska
försäkringsanstalter. Försäkringspremien var avdragsgill och utgick ofta i
form av ett engångsbelopp som vanligen avsåg så stora belopp att betydande
delar av de skattskyldigas deklarerade inkomster togs i anspråk för
premiebetalning.34 Skattereglerna kan genom detta utnyttjas på ett från
allmän synpunkt icke önskvärt sätt. När pensionen utbetalats har
försäkringstagaren kanske flyttat utomlands och kan, på grund av frånvaron
av kontrolluppgifter, undgå den beskattning som bör ske med de utfallande
beloppen.35 Denna problematik ledde till att Finansdepartementet upprättade
en promemoria36 med förslag till ändring i skattereglerna. Förslaget innebar
i stora drag att pensionsförsäkringar i utländska försäkringsrörelser alltid
                                                
30 Kommentaren till artikel 18 punkt 6. OECD Committee on Fiscal Affais
(lösbladssystem), 1992.
31 Kommentaren till artikel 21 punkt 8. OECD Committee on Fiscal Affais
(lösbladssystem), 1992.  
32 SOU 2002:47 Expertrapport 4: Skatteprinciper och kollionsnormer av Leif Mutén s. 57.
Jämför Bertil Wiman: Pending Cases Filed by Swedish Courts: the X and Y Case and the
Skandia and Ola Ramstedt Case. Schriftenreihe zum Internationalen Stuerrecht
Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Michael Lang. Band 25 s.203. Wimans uppfattning är
att Sverige med framgång lyckats behålla beskattningsrätten till pensioner även när
personen som uppbär den inte längre är bosatt i Sverige. För denna uppsats vidkommande
är det intressanta dock att samma förhållande inte föreligger gentemot samtliga
medlemsstater i EU. 
33 SOU 2002:47 Expertrapport 4: Skatteprinciper och kollisionsnormer av Leif Mutén s. 57.
34 Prop. 1969:162 s. 4.
35 Prop. 1969:162 s. 5.
36 Stencil Fi 1969:9.
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skall ses som kapitalförsäkringar. Vidare föreslogs att avdragsrätt för
premier till sådana försäkringar inte skall föreligga och ej heller skatteplikt
för de belopp som utfaller på grund av försäkringen.

Ett viktigt skäl till att ändra reglerna om avdragsrätt är alltså att undvika
skatteflykt. Det måste, enligt promemorian, anses otillfredsställande och
från allmän synpunkt stötande att vissa skattskyldiga kan göra stora avdrag
för premier och sedan undvika att bli beskattade för de utfallande beloppen.
Det är dessutom svårt att bedöma i vilken utsträckning en utländsk
försäkring uppfyller de krav på pensionsförsäkringar som uppställs i den
svenska lagstiftningen, och det finns som tidigare nämnts risk för att
utfallande belopp inte kommer beskattas i Sverige. I de flesta fall tecknar
dock den som är skattskyldig i Sverige pensionsförsäkring i ett företag
etablerat inom landet och i dessa fall torde i regel skatteflyktsmotivet
saknas. För den övervägande delen av pensionsförsäkringar gäller alltså att
sambandet mellan rätten till premieavdrag och skattskyldighet för
försäkringsersättning upprätthålls. Det finns dock risk för att detta samband
inte upprätthålls när pensionsförsäkring meddelas i utomlands bedriven
rörelse åt någon som är skattskyldig i Sverige.37

Regleringen gäller oberoende av vilket skäl som ligger bakom beslutet att
teckna pensionsförsäkring i en försäkringsrörelse utomlands. En utlänning
som flyttar till Sverige eller en svensk som på grund av lång utlandsvistelse
tecknat pensionsförsäkring i annat land har troligen andra motiv än
skatteskäl för sitt val av försäkringsföretag, än en person som är fast bosatt i
Sverige. Eftersom risk för skattebortfall föreligger även i dessa fall skall alla
pensionsförsäkringar tecknade i försäkringsrörelser utom landet anses som
kapitalförsäkringar.38 

Förslaget att inte tillåta avdrag för utländska försäkringar möttes av kritik
från remissinstanserna. Bland annat ansågs förslaget kunna komma att strida
mot den pågående utvecklingen mot en fri arbetsmarknad i Europa och fri
internationell konkurrens. Vidare framfördes att förslaget i princip innebär
att lika pensioner kan komma att beskattas på olika sätt. En remissinstans
menade att det finns andra vägar som leder till en godtagbar lösning,
exempelvis skulle godkännande av en utländsk försäkring kunna villkoras
av att kontrolluppgift lämnas till svenska myndigheter när pension betalas
ut.39 Trots denna kritik infördes endast en dispensregel för försäkringar
tecknade utomlands. Långt senare infördes dock avdragsrätt även för
utländska försäkringar i vissa fall. Anledningen till detta var den ökade
rörligheten av arbetskraft över gränserna kräver mer flexibla lösningar.40

Syftet med den svenska regleringen är alltså att tillförsäkra Sverige
beskattningsrätten till belopp för vilka avdrag medgivits. Genom avdraget
                                                
37 Prop. 1969:162 s. 11f.
38 Prop. 1969:162 s. 15.
39 Prop. 1969:162 s. 17f.
40 Prop. 1995/96:231 s. 47. 
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skapas en skattekredit och avsikten torde vara att denna skattekredit skall
betalas senare. En förlust av beskattningsrätt avseende belopp, för vilka
avdragsrätt beviljats, medför bland annat förlorade skatteintäkter. Det finns
med andra ord en önskan om att upprätthålla sambandet mellan avdragsrätt
och skatteplikt. Denna slutsats stöds såväl av uttalanden i förarbetena som
de svenska reservationerna till OECD:s modellavtal. 
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3 EG-rätt

3.1 Diskrimineringsförbud

Det allmänna förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet finns i
artikel 12 EG-fördraget  (EGF). Praxis från EG-domstolen visar dock att de
särskilda artiklarna om fri rörlighet går före det allmänna
diskrimineringsförbudet.41

”Inom detta fördrags tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen  av
någon särskild bestämmelse i fördraget, skall all diskriminering  på grund av nationalitet
vara förbjuden.”

Diskriminering föreligger när olika regler används för personer som befinner
sig i jämförbara situationer eller när samma regler används vid icke
jämförbara situationer.42 Det vill säga att lika fall behandlas olika eller olika
fall behandlas lika. Vad som är en jämförbar situation kan vara svårt att
avgöra. EG-domstolens praxis visar dock att situationen för bosatta
respektive ickebosatta inte är jämförbara eftersom det föreligger objektiva
skillnader avseende både inkomstkälla och skatteförmåga.43 Denna
ståndpunkt förtydligas ytterligare i ett senare rättsfall, av vilket det framgår
att det i varje enskilt fall måste undersökas om det finns någon bärande
omständighet som talar mot att situationerna är jämförbara. Om ingen sådan
omständighet är för handen föreligger inte jämförbarhet.44 

Enligt ordalydelsen av artikel 12 förbjuds öppen diskriminering.
Diskriminering kan dock även föreligga på annan grund än nationalitet till
exempel hemvist. I sådana fall talas om dold diskriminering och att även
dold diskriminering är förbjudet fastslogs tidigt.45 EG-domstolen menar att
det främst är utländska medborgare som har hemvist utomlands. Ett krav på
hemvist kan därför i praktiken ge samma resultat som särskiljande på grund
av nationalitet. Det är endast i sådana fall dold diskriminering är
förbjuden.46 Det är inte bara regler baserade på den skattskyldiges hemvist
som kan utgöra diskriminering. I Bachmannmålet fann domstolen att även
olikbehandling som baseras på att den skattskyldige investerat sitt kapital på
annan ort omfattas.47 Huruvida detta bör betraktas som en dold
diskriminering har ifrågasatts inom doktrinen. Bergström menar att detta
                                                
41 C-305/87 Kommissionen mot Grekland REG 1989 I-1461 p. 12-13; C-1/93 Halliburton
REG 1994 I-1137  p. 12; C-311/97 Royal Bank of Scotland REG 1999 I-2651 p. 20.
42 C-279/93 Schumacker REG 1995 I-225 p. 30; C-80/94 Wielockx REG 1995 I-2493 p.
18; C-107/94 Asscher REG 1996 I-3089 p. 40 och C-311/97 Royal Bank of Scotland REG
1999 I-2651 p. 26.
43 C-279/93 Schumacker REG 1995 I-225, C-80/94 Wielockx REG 1995 I-2493.
44 C-107/94 Asscher REG 1996 I-3089 p. 42-43.
45 C-152/73 Sotgiu  REG 1974 I-153 p. 11.
46 Se C-112/91 Werner REG 1993 I-429.
47 C-204/90 Bachmann REG 1992 I-249. Se även C-422/01 Ramstedt.
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snarare är en restriktion.48 Det finns tillfällen då en diskriminerande regel
kan tillåtas. Mer om detta i avsnitt 3.4. 

Utöver öppen och dold diskriminering finns även begreppet omvänd
diskriminering. Omvänd diskriminering föreligger när en stat behandlar sina
egna medborgare mindre förmånligt än utländska medborgare. Om det är
fråga om en helt inomstatlig situation står reglerna inte i strid med
diskrimineringsförbudet.49 En regel som riskerar att leda till statens egna
medborgare hindras eller avskräcks från att lämna sitt hemland för att utöva
sin rätt till fri rörlighet är dock inte tillåten, se vidare avsnitt 3.2.

3.2 Restriktionsförbud

Det allmänna restriktionsförbudet kan härledas ur lojalitetsprincipen i artikel
10 EGF som föreskriver att medlemsstaterna skall avstå från varje åtgärd
som kan äventyra fördragets mål. Artikeln är dock lex generalis vilket
medför att övriga bestämmelser avseende den fria rörligheten äger företräde. 

Restriktionsförbudet förbjuder åtgärder som utan att vara diskriminerande
försvårar eller hindrar den fria rörligheten.50 Förbudet gäller både när en stat
försvårar för egna medborgare och för  personer bosatta i landet att etablera
sig i en annan stat.51 Nationella regler som på ett ickediskriminerande sätt
hindrar statens egna medborgare från att engagera sig i gränsöverskridande
verksamhet kan betecknas som ”home-state restrictions”.52

En konsekvens av restriktionsförbudet är att nationella regler som inte gör
skillnad mellan tjänster som tillhandahålls av inhemska respektive utländska
tjänsteproducenter men som ändå har en hindrande effekt på den fria
rörligheten omfattas. Detta skulle kunna vara fallet med de svenska
reglernas krav på etablering.

                                                
48 Bergström, Sture: Något om EG-domstolens tolkningsprinciper, med särskild inriktning
på inkomstskatterätten, Skattenytt 1998 s.582.
49 Se till exempel C-107/94 Asscher REG 1996 s. I-3089 p. 32. Sådana regler kan dock
eventuellt strida mot reglerna om statsstöd eller uppförandekoden för företagsbeskattning,
vars syfte är att hindra skadlig skattekonkurrens.
50 Se till exempel C-18/95 Terhoeve REG 1999 I-345.
51 C-251/98 Baars REG 2000 I-2787 p. 28-29.
52 Bergström, Sture; Bruzelius, Anette: Home-State Restrictions on the Freedom of
Establishment in a Swedish Income Tax Law Perspective. Intertax, volume 29, Issue 6-7, s.
235. I not 26 hänvisar författarna till ytterligare författare som använt begreppet.
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3.3 Fördragets bestämmelser om fri rörlighet

3.3.1 Introduktion

Den svenska regleringen avseende avdragsrätten för pensionsförsäkring
riskerar i första hand att inkräkta på fördragets bestämmelser om fri rörlighet
för tjänster.53 Men även de andra friheterna kan komma att hindras av dylika
regler. Min avsikt är att kortfattat beskriva fördragets regler avseende dessa
friheter och relevant rättspraxis samt förklara hur de svenska reglerna kan
tänkas inverka på de olika friheterna. Den rättspraxis som behandlar regler
avseende pensionsförsäkringar och rätten till avdrag för premier berör i
första hand bestämmelserna om tjänster. Detta leder till att jag väljer att
redogöra för dessa först.

3.3.2 Fri rörlighet för tjänster

Bestämmelsen om fri rörlighet för tjänster finns i artikel 49 EG-fördraget.
Artikeln har direkt effekt.54 En tjänst är en prestation som normalt utförs
mot ersättning, i den utsträckning prestationen inte faller under
bestämmelserna om fri rörlighet för varor, kapital och personer.55 Först bör
alltså en prövning ske av om det aktuella fallet kan inordnas under någon
annan fördragsfrihet. 

Beträffande gränsdragningen mellan tjänst och etablering så skall
tjänstebestämmelserna tillämpas när den som tillhandahåller tjänsten är
baserad i ett annat land än den som utnyttjar tjänsten. När en
gränsöverskridande verksamhet fått en mer varaktig karaktär i
verksamhetslandet genom dotterbolag, filial eller liknande, blir istället
bestämmelserna om etableringsfrihet tillämpliga. Avseende gränsdragningen
mellan tjänst och kapitalrörelse har sparande i försäkringar enligt EG-
domstolen ansetts som tjänst.56 Det kan även vara svårt att avgöra vad som
utgör en tjänst och vad som är att betrakta som en vara. En vara är gripbar
medan en tjänst är något som inte går att ta på.57

Artikel 49 innebär att det är förbjudet att på något sätt hindra den som
erbjuder tjänster från att sälja sina tjänster till mottagare i andra
medlemsstater än den egna. Bestämmelsen utgör både ett diskriminerings-
och ett restriktionsförbud.58 För att kunna åberopa regeln krävs att den som
                                                
53 Se C-118/96 Safir REG 1998 I-1897, C-136/00 Danner och C-422/01 Ramstedt.
54 C-2/74 Reyners REG 1974 I-631 och C-33/74 van Binsbergen REG 1974 I-1299.
55 Artikel 50 EGF. Med tjänst avses särskilt verksamhet av industriell och kommersiell natur
samt hantverk och fria yrken.
56 Se C-204/09 Bachmann REG 1992 I-249, C-118/96 Safir REG 1998 I-1897, C-136/00
Danner och C-422/01 Ramstedt. Se vidare nedan.
57 Terra, Ben; Wattel, Peter: European Tax Law s. 35.
58 C-294/97 Eurowings REG 1999 I-7447 p. 33-34. Se även C-55/98 Vestergaard REG
1999 I-7641.
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tillhandahåller tjänsten dels är medborgare i ett EU-land, dels är etablerad i
unionen.59 Med EU-medborgare likställs (vinstdrivande) juridiska personer
som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som
har sitt säte, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet inom
gemenskapen.60 Bestämmelsen riktar sig primärt till den som tillhandahåller
tjänsten, men av EG-domstolens praxis framgår att även mottagare av
tjänster kan åberopa de rättigheter som artikeln ger.61 

Huruvida regler för avdragsrätt får göras beroende av att det
tjänsteförmedlande företaget är etablerat i samma land som den
avdragsberättigade personen har hemvist i har prövats i några fall. I
Bachmannfallet62 diskuterar EG-domstolen mycket kort de belgiska
reglernas förenlighet med den fria rörligheten för tjänster. Målet gäller
avdragsrätten för premier på vissa liv- och andra försäkringar. Den tyske
medborgaren Bachmann vägrades avdrag för premier på försäkringar
tecknade i Tyskland innan han flyttade till Belgien. För att erhålla avdrag
krävdes enligt belgisk rätt att premien betalades till ett företag etablerat i
Belgien. EG-domstolen ansåg att dessa regler i princip stred mot den fria
rörligheten för tjänster, eftersom reglerna ansågs kunna avskräcka
tjänstemottagare från att teckna försäkringar i försäkringsföretag
utomlands.63 Domstolen kom dock fram till att åtminstone vissa delar av
den belgiska regleringen kunde rättfärdigas på särskild grund. Mer om detta
i avsnitt 3.4.3.6.

Dannermålet64 behandlar de finländska  reglerna avseende avdragsrätt för
pensionsförsäkringar och dessa reglers förenlighet med artikel 49 i EG-
fördraget. De finländska  reglerna innebär att premier för vissa obligatoriska
eller lagstadgade pensionsförsäkringar är helt avdragsgilla från
nettoinkomsten, även beträffande utländska pensionssystem. Avdragsrätten
för premier i frivilliga system beror däremot på var försäkringsföretagen är
etablerade och avdragsrätt föreligger endast undantagsvis. Danner är både
finsk och tysk medborgare. Innan Danner flyttade till Finland arbetade och
bodde han i Tyskland. Året innan utflyttningen började Danner betala, i
princip obligatoriska, pensionsförsäkringspremier till tyska
försäkringsföretag. Dessa premier fortsatte Danner betala även efter
flyttningen till Finland.   Danner menar att han skall medges fullt avdrag för
dessa premier, eller i vart fall att premierna skulle vara avdragsgilla i samma
utsträckning som finländska  frivilliga pensionspremier. EG-domstolen
framhåller att de finländska  reglerna kan få till konsekvens att människor
avhåller sig från att teckna försäkringar utomlands samt att bolagen avhåller
sig från att tillhandahålla tjänster på den finländska  marknaden.65 Finland

                                                
59 Ståhl, Kristina; Persson-Österman, Roger: EG-skatterätt s. 76.
60 Artikel 55 och 48 EG-fördraget.
61 Se C-118/96 Safir REG 1998 I-1897.
62 C-204/90 Bachmann REG 1992 I-249.
63 C-204/90 Bachmann REG 1992 I-249 p. 31.
64 C-136/00 Danner.
65 C-136/00 Danner p. 31.
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åberopade skattesystemets inre sammanhang och effektivitet i
skattekontrollen som grunder för att reglerna inte skulle anses som
fördragsstridiga. Vad domstolen ansåg i denna fråga återkommer jag till i
avsnitten 3.4.3.5 och 3.4.3.6. 

De svenska reglerna avseende arbetsgivarens rätt att dra av premier för
tjänstepension behandlas i fallet Ramstedt.66 Ramstedt är svensk
medborgare, bosatt i Sverige och anställd hos det svenska företaget Skandia.
Arbetsgivaren Skandia har avtalat att teckna en tjänstepensionsförsäkring åt
Ramstedt. Försäkringen skall tecknas i antingen ett danskt, engelskt eller
tyskt livsförsäkringsbolag. Skatterättsnämnden hävdade att avdragsrätt för
pensionen föreligger vid utbetalandet och ansåg vidare, med hänvisning till
Bachmann, att kravet på etablering i Sverige inte är fördragsstridigt.
Förhandsbeskedet överklagades. Regeringsrätten menade att det faktum att
avdragsrätt föreligger först vid utbetalningen, ur inkomstskattesynpunkt, kan
medföra mindre förmånliga konsekvenser för arbetsgivaren när försäkringen
tecknas annorstädes än Sverige. Om det går lång tid mellan premiebetalning
och utbetalning och det utbetalda beloppet inte väsentligen överstiger
erlagda premier kan konsekvensen bli mer ofördelaktig. Motsatsen gäller om
det är kort tid som förflyter mellan premiebetalning och den utbetalda
pensionen väsentligen överstiger erlagd premie. För försäkringstagaren är de
skatterättsliga konsekvenserna dock desamma, dvs. beskattning vid
utbetalningen. Av denna anledning diskuteras i generaladvokatens yttrande
endast de regler som är tillämpliga på arbetsgivaren. Generaladvokaten
menar att de svenska reglernas krav på etablering är dolt diskriminerande.67

Diskussionen kring huruvida reglerna kan rättfärdigas återkommer jag till i
avsnitt 3.4.3.6.

Beträffande de svenska avdragsrättsreglerna för pensionsförsäkringar kan
det alltså finnas risk att dessa hindrar den fria rörligheten för tjänster. Regler
som gör avdragsrätten beroende av var de tjänsteerbjudande företagen är
etablerade riskerar enligt domstolens praxis att vara fördragsstridiga. Ett
krav på etablering kan dels leda till att försäkringstagare avhåller sig från att
teckna försäkringar utomlands, dels att försäkringsgivare inte erbjuder sina
tjänster på den inhemska marknaden. De svenska reglerna villkoras av just
kravet på etablering, förvisso med vissa möjligheter till undantag. 

3.3.3 Fri rörlighet för personer 

3.3.3.1 Introduktion
Den fria rörligheten för personer innefattar såväl regler om fri rörlighet för
arbetstagare som bestämmelser om etableringsrätt för företag. För
tydlighetens skull redogör jag för detta i olika avsnitt. Skillnaden är att
etableringsrätten tillkommer fysiska och juridiska personer som bedriver

                                                
66 C-422/01 Ramstedt.
67 C-422/01 Ramstedt p. 32.
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näringsverksamhet, medan den fria rörligheten för arbetstagare i stället tar
sikte på personer som är anställda. Båda friheterna grundas dock på samma
principer, möjligheten att inresa till och uppehålla sig i medlemsstaterna och
förbudet  mot diskriminering.68 

3.3.3.2 Fri rörlighet för arbetstagare 
Bestämmelser beträffande fri rörlighet för arbetstagare återfinns i artiklarna
39-42. Artikel 39 har direkt effekt69 och omfattar även arbetssökanden.70

Den fria rörligheten för arbetstagare är primärt utformad som ett förbud mot
öppen diskriminering, men även andra former av restriktioner omfattas.71

Vanligen är det hemvistet som ligger till grund för beskattning, inte
medborgarskapet och följaktligen är diskrimineringen i de flesta fall dold.72 

Fri rörlighet för arbetstagare skall säkerställas inom gemenskapen. 
Denna fria rörlighet skall innebära att all diskriminering på grund av nationalitet skall
avskaffas vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor.

Fallet Biehl73 handlar om tysk medborgare bosatt i Luxemburg som
vägrades rätt att återfå den överskjutande skatt han betalat. Anledningen till
detta var att han endast varit bosatt i Luxemburg under en del av
beskattningsåret. Syftet bakom den nationella regeln uppgavs vara att
säkerställa progressiviteten i skattesystemet, om inkomsten fördelas mellan
flera stater blir skatten lägre och utomlands bosatta skulle därigenom få en
oberättigad fördel jämfört med bosatta i Luxemburg. EG-domstolen uttalade
att den ifrågavarande bestämmelsen förvisso inte baserades på nationalitet
men att det fanns risk för att medborgare i andra medlemsländer drabbades
av regeln. 

Bachmann74 är ett annat intressant mål. Bakgrunden till fallet har beskrivits
ovan i avsnitt 3.3.2. EG-domstolen fann att reglerna kunde utgöra hinder för
arbetstagares fria rörlighet, eftersom det fanns risk att de personer som
drabbades av att inte kunna dra av premierna i första hand var utländska
medborgare. En utländsk medborgare har troligen, innan flyttningen, tagit
försäkring i sitt ordinarie hemland. Den belgiska regeringen hävdade att
dessa personer kan säga upp sina gamla avtal och ingå nya i Belgien.
Domstolen ansåg dock att de kostnader och åtgärder som är förbundna med
detta medför hinder för den fria rörligheten, men menade även att
rättfärdigande omständigheter förelåg. Se vidare i avsnitt 3.4.3.6.

För svensk del kan det alltså ifrågasättas om konsekvensen av den nationella
regleringen kan utgöra ett försvårande moment för personer med

                                                
68 C-106/91 Ramrath REG 1992 I-3351.
69 C-41/73 Van Duyn REG 1974 I-1337.
70 C-292/89 Antonissen REG 1991 I-745.
71 C-415/93  Bosman REG 1995 I-4921 p. 99.
72 Ståhl/Österman s. 99.
73 C-175/88 Biehl REG 1989 I-1779.
74 C-204/90 Bachmann REG 1992 I-249.
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pensionsförsäkringar tagna i andra EG-länder att ta arbete i Sverige eftersom
avdragsrätt för deras befintliga pensionsförsäkringar inte medges. 

3.3.3.3 Etableringsfrihet 
Reglerna om fri etableringsrätt finns i artiklarna 43-48. Den fria
etableringsrätten innefattar såväl nyetablering eller fullständig överflyttning
av verksamhet (primär etablering) som bildande av dotterbolag, filial eller
liknande (sekundär etablering). Rätten till etablering slås fast i artikel 43 och
regeln har direkt effekt.75

Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar för medborgare i en
medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta
förbud skall även omfatta inskränkningar för medborgare i en medlemsstat som är
etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag.
  Etableringsfriheten skall innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som
egenföretagare samt rätt att bilda och driva företag, särskilt bolag som de definieras i
artikel 48 andra stycket, på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för
egna medborgare, om inte annat följer av bestämmelserna i kapitlet om kapital.

Beträffande gränsdragningen etablering och tjänst så är varaktigheten av stor
betydelse, se ovan i avsnitt 3.3.2. Gränsdragningsproblem kan även uppstå
gentemot de fria kapitalrörelserna. I dessa fall är storleken på
andelsinnehavet av betydelse. Etableringar kräver att ägaren faktiskt
kontrollerar och driver bolaget, är detta inte fallet så skall bestämmelserna
om fri rörlighet för kapital tillämpas.76 När arbetstagaren är sin egen
arbetsgivare genom att denne styr bolaget skall reglerna om etableringsrätt
tillämpas.77 Distinktionen är dock av mindre betydelse eftersom båda
friheterna baseras på samma principer och har samma mål.78 

För svenskt vidkommande skulle reglerna eventuellt kunna medföra att
företag måste etablera sig i Sverige för att uppnå största möjlighet att sälja
pensionsförsäkringar till svenskar. Möjligheten att dra av kostnader för
premier till pensionsförsäkringar upplevs troligen av många skattskyldiga
som viktig. Så viktig att förlusten av avdragsrätt medför att en försäkring i
ett svenskt försäkringsföretag är det enda alternativet. Genom detta skapas
ett indirekt krav på etablering i Sverige, annars kan försäkringsföretaget
förlora många presumtiva försäkringstagare. Reglerna om etableringsfrihet
kan tänkas bli kränkta av etableringskravet, genom en sorts omvänd
etableringsfrihet.

                                                
75 C- 2/74 Reyners REG 1974 I-631. 
76 C-251/98 Baars REG 2000 I-2787 p. 22.
77 C-107/94 Asscher REG 1996 I-3089.
78 C-106/91 Ramrath REG 1992 I-3351 p. 17.
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3.3.4 Fri rörlighet för kapital

Den fria rörligheten för kapital regleras i artiklarna 56-60 EG-fördraget.
Bestämmelsen har direkt effekt.79 Den fria rörligheten för kapital omfattar
även fri rätt till betalningar. I fördraget saknas en definition på vad som
utgör en kapitalrörelse. Ståhl/Österman menar att en kapitalrörelse kan
definieras som en sådan överflyttning av kapital mellan länderna där själva
syftet med transaktionen är att föra över och investera kapitalet i ett annat
land.80 Vidare preciseras relativt utförligt i direktiv 88/361/EEG vilka typer
av transaktioner som lyder under bestämmelserna om fria kapitalrörelser.81 

Rätten till fri rörlighet för kapital kränktes i Verkooijen.82 Målet gäller
skattemässig olikbehandling av aktieägares mottagna aktieutdelningar
beroende på bolagets hemvist. Domstolen ansåg att reglerna kunde
avskräcka från investeringar utomlands. Beträffande pensionsförsäkringar
visar dock EG-domstolens praxis att dessa inte omfattas av bestämmelserna
om fri rörlighet för kapital, utan av bestämmelserna om fri rörlighet för
tjänster.83 I Bachmann uttalade domstolen att artikel 67 (motsvarande
nuvarande artikel 56) inte förbjuder restriktioner som inte avser
kapitalrörelser men som är en indirekt följd av inskränkningar i de andra
friheterna. Vidare menade domstolen att regler beträffande avdragsrätt för
pensionsförsäkringar varken förhindrar betalning till företag i andra länder
eller i den medlemsstatens valuta.84 I Danner menade domstolen att det
saknades anledning att pröva huruvida bestämmelserna om fri rörlighet för
kapital kränktes med hänsyn till att det redan var avgjort att de nationella
reglerna stred mot bestämmelserna om tjänster.85

Det finns emellertid förespråkare för uppfattningen att vägran att medge
avdragsrätt för pensionsförsäkringspremier kränker den fria rörligheten för
kapital. Gouthière hävdar, utan närmare motivering, att det är omöjligt att
acceptera vägran att medge rätt till avdrag för pensionsförsäkringspremier,
eftersom det kränker den fria rörligheten för kapital. Författaren menar dock
att undantagsregeln i artikel 73d (numera 58) möjligen medför att det är
tillåtet att göra skillnad beroende på var den skattskyldige investerat
kapitalet.86 Dourado argumenterar också för att de betalningar som

                                                
79 Förenade målen C-163/94, C-165/94 och C-250/94 Lera REG 1995 s. I-4821.
80 Ståhl/Österman s. 114.
81 I bilagan till direktivet nämns - under rubriken X  överföringar i anledning av
försäkringsavtal - premier och betalningar avseende livförsäkring, avtal mellan inhemska
livförsäkringsgivare och utlänningar samt avtal mellan utländska livförsäkringsföretag och
inlänningar, samt andra kapitalöverföringar avseende försäkringsavtal.
82 Målet gäller förvisso direktivet, men bestämmelserna är i princip lika och således
relevant. En viktig skillnad är dock att det saknas undantagsmöjligheter i direktivet. 
83 C-204/90 Bachmann REG 1992 I-249, C-118/96 Safir REG 1998 I-1897 och C-136/00
Danner.
84 C-204/90 Bachmann REG 1992 I-249 p. 34.
85 C-136/00 Danner p. 58.
86 Goutière, Bruno: Removal of Discrimination – a Never-Ending Story, European Taxation
1994 s. 302.
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försäkringstagaren gör till försäkringsgivaren är att se som kapitalrörelser.
Som stöd för detta hänvisas till direktiv 88/361 annex 1 (X). Vidare menar
författaren att även om avdragsgilla inbetalningar är inkomst för vilken
försäkringsföretaget beskattas och som är förbundna med direkt investering,
så är de även kapitalinkomstutgifter härledda från portföljinvesteringar.
Rätten att göra avdrag härstammar från principen om skatteförmåga, vilket
medför att avdragsrätt bör föreligga oavsett var försäkringsföretaget är
etablerat. Att endast tillåta avdrag för portföljinvesteringar i hemstaten
kränker den fria rörligheten för kapital.87 

Pensionsförsäkringar kan med andra ord anses vara hänförliga under
reglerna för fri rörlighet för kapital. Om syftet med att välja en
pensionsförsäkring utomlands är att föra över kapitalet till detta land skulle i
princip vägran att medge avdrag för premier kunna medföra en inskränkning
av rätten till fri rörlighet för kapital. Förvisso kan det invändas att det inte är
fråga om en sedvanlig investering eftersom pengarna är bundna. Valet av en
viss försäkring, ett visst bolag, ett visst land kan dock ha stor betydelse för
försäkringstagaren eftersom denne sannolikt vill försöka skapa sig garantier
om bästa möjliga avkastning.

3.3.5 Sammanfattande kommentar

Det är alltså möjligt att de svenska reglerna kan inkräkta på den fria
rörligheten inom unionen. Regler som gör rätten till avdrag för
pensionsförsäkringspremier beroende av att försäkringsföretaget är etablerat
i samma stat som den som tecknar försäkringen riskerar i första hand att
hindra den fria rörligheten för tjänster. Detta trots att bestämmelsen är
utformad som en generalklausul och således borde prövas efter att det
avgjorts att de andra bestämmelserna inte kan tillämpas. Av de tidigare
avsnitten har det även framgått att bestämmelserna om fri förlighet för
arbetstagare och kapital samt den fria etableringsrätten kan komma att
påverkas av de svenska reglerna. Även om dessa friheter kan beröras av
regler som kräver etablering i visst land är det dock tjänstebestämmelserna
som är av störst betydelse för den aktuella frågeställningen.

3.4 Rättfärdigande omständigheter

3.4.1 Introduktion

Det finns, som tidigare nämnts, omständigheter som kan rättfärdiga regler
som är diskriminerande eller har en hindrande effekt på den fria rörligheten
inom gemenskapen. Stöd för detta finns dels i fördragstexten, dels genom
domstolens rule of reasonprincip. Vid prövningen av om en regel kan

                                                
87 Dourado, Ana Paula: Free Movement of Capital and Capital Income Taxation within the
European Union, EC Tax Review 1994 s. 183-185.
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rättfärdigas är det viktigt att göra en korrekt gränsdragning mellan öppen
och dold diskriminering samt en gränsdragning mellan diskriminering och
restriktioner, se ovan avsnitten 3.1 och 3.2. Möjligheterna att rättfärdiga en
fördragsstridig regel skiljer sig nämligen åt mellan dessa. Öppen
diskriminering kan i princip endast rättfärdigas med undantagsreglerna i
fördraget.88 Beträffande restriktioner så kan dessa även rättfärdigas med rule
of reason, se vidare avsnitt 3.4.3.89 Dessvärre upprätthåller domstolen inte
denna linje konsekvent, ibland prövas rule of reason även beträffande
diskriminerande regler.90 

Det tycks alltså finnas större utrymme för att godta fördragsstridiga regler
vid dold diskriminering, vilket kan leda till en del problem. Ett företags
nationalitet respektive dess hemvist avgörs vanligen på grundval av snarlika
kriterier. Detta medför att det ofta svårt att skilja mellan öppen och dold
diskriminering. Ett företags anknytning till viss rättsordning fastställs
vanligen, enligt nationell rätt, genom var företagets sätet är placerat.91

Diskriminering på grund av platsen för företagets säte är öppen
diskriminering och detsamma anses torde gälla beträffande
registreringsland.92 Dold diskriminering föreligger om särbehandlingen
baseras på hemvist och denna inte sammanfaller med sätet eller
registreringslandet utan exempelvis beror på var bolagets verkliga ledning
utövas.93 De svenska reglerna tar vanligen utgångspunkt i den juridiska
personens säte eller registreringsland.94 Detta medför att det blir fråga om
öppen diskriminering och att möjligheterna att rättfärdiga regeln är små. 

3.4.2 Fördragets bestämmelser

Fördraget ger vissa möjligheter att godta diskriminerande regler. Beträffande
den fria rörligheten för tjänster och arbetstagare samt den fria rätten till
etablering, kan nationella regler tillåtas om regeln grundas på hänsyn till
allmän ordning, säkerhet eller hälsa.95 Vad avser den fria rörligheten för
kapital så godkänns endast hänsyn till allmän ordning och allmän säkerhet.
Hittills har EG-domstolen inte godtagit en skatteregel med hänsyn till dessa
undantag.96 

                                                
88 Se C-270/83 Avoir fiscal REG 1986 I-273 och C-311/97 Royal Bank of Scotland REG
1999 I-2651 p. 32.
89 Terra/Wattel s. 43.
90 Se till exempel C-204/90 Bachmann REG 1992 I-249. För vidare diskussioner i
doktrinen kan hänvisas till Terra/Wattel s. 44, Ståhl/Österman s. 123-124, Ståhl s. 194 samt
Farmer/Lyal s. 330.
91 Se C-270/83 Avoir fiscal REG 1986 I-273 och C-264/94 ICI REG 1998-4695.
92 Ståhl/Österman s. 86.
93 Se C-330/91 Commerzbank REG 1993 I-4017.
94 Se till exempel IL 6:3.
95 Artikel 39.3 beträffande arbetstagare; 46.1 beträffande etableringsrätt och 55 beträffande
tjänster.
96 Ståhl/Österman s. 122.
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Ett särskilt problem gäller innebörden av artikel 58. Artikeln föreskriver att
medlemsstaterna har rätt att tillämpa sådan bestämmelser som skiljer mellan
skattebetalare som har olika bostadsort eller som har investerat sitt kapital
på olika ort. Medlemsstaterna har vidare rätt att vidta nödvändiga åtgärder
för att förhindra överträdelser av nationella författningar, särskilt beträffande
beskattning och tillsyn över finansinstitut, eller i informationssyfte fastställa
förfaranden för deklaration av kapitalrörelser eller vidta åtgärder motiverade
med hänsyn till allmän ordning eller allmän säkerhet. Dessa åtgärder får
dock inte utgöra godtycklig diskriminering eller förtäckt begränsning av
bestämmelserna i artikel 56. Betydelsen av artikel 58 kan diskuteras.
Domstolens praxis97 visar att medlemsstaterna redan har möjlighet att skilja
mellan bosatta och icke-bosatta förutsatt att det finns en god grund för en
sådan distinktion.98

3.4.3 Rule of reason

De möjligheter som finns att rättfärdiga andra hinder för den fria rörligheten
än öppen diskriminering grundar sig i ”rule of reasonprincipen”. Rule of
reason, även kallad tvingande hänsyn eller allmänintresse, är en
rättfärdigandegrund skapad av EG-domstolen. Det första målet var det
välkända Cassis de Dijon99 som behandlar den fria rörligheten för varor.
Beträffande övriga fördragsfriheter sammanfattade domstolen i
Gebhardmålet principen på följande sätt:

1. Reglerna skall vara tillämpliga på ett icke diskriminerande sätt;
2. Reglerna skall framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande

allmänintresse;
3. Reglerna skall vara ägnade att säkerställa förverkligandet av det mål

som eftersträvas; och
4. Reglerna får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå

målet.100

För att en regel skall kunna rättfärdigas måste således flera villkor uppfyllas.
Det är inte tillräckligt att regeln skyddar ett viktigt allmänintresse, den
nationella regeln måste även vara proportionerlig i förhållande till sitt
skyddssyfte. Detta innebär att en mindre ingripande åtgärd inte skulle kunna
tillgodose syftet. I många fall är det just kravet på proportionalitet som
medför att nationella regler inte passerar nålsögat. Se vidare nedan i
avsnitten 3.4.3.5 och 3.4.3.6. 

Ett exempel rörande domstolens syn på proportionalitetskravet är Sandoz.101

De nationella reglerna innebar att stämpelskatt utgick när en skriftlig

                                                
97 Se C-204/90 Bachmann REG 1992 I-249, C-279/93 Schumacker REG 1995 I-225 och C-
35/98 Verkooijen REG 2000 I-4071.
98 Terra/Wattel s. 41.
99 C-120/78 Cassis de Dijon REG 1979 I-649.
100 C-55/94 Gebhard REG 1995 I-4165 p. 37.
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handling upprättats avseende lån. När en person med hemvist i landet tar ett
lån utomlands betraktas även låntagarens räkenskapsmaterial som sådan
skriftlig handling. Domstolen uttalade att en bestämmelse som påför
stämpelskatt vid gränsöverskridande transaktioner berövar personer bosatta i
landet möjligheten att dra nytta av en eventuell skattefrihet avseende lån
upptagna utomlands. Detta kan leda till att låntagare avstår från att ta lån i
utlandet och utgör således en restriktion. Regeln tar dock varken hänsyn till
avtalsparternas nationalitet eller platsen för låneavtalets ingående och dess
syfte är att säkerställa invånarnas likabehandling i skattehänseende och
undvika skatteflykt. Detta medför att regeln är nödvändig för att förhindra
överträdelser av nationell skattelagstiftning. Domstolen ansåg dock inte att
det var befogat att begreppet skriftlig handling även omfattade
räkenskapsmaterial när långivaren var utländsk. 

Inte heller krav på bokföring anses vara proportionella. Enligt luxemburgsk
lagstiftning krävdes att skattskyldiga utan hemvist i landet fullgjorde
bokföring i Luxemburg för att överföring av förluster mellan bolag i olika
medlemsstater skulle tillåtas. EG-domstolen ansåg att detta krav gick utöver
vad som var nödvändigt för att kontrollera omfattningen av de påstådda
förlusterna. Skattemyndighetens intresse av att kunna kontrollera
förlusternas omfattning kan tillgodoses på andra sätt förutsatt att den
skattskyldige klart och precist kan visa omfattningen av förlusterna.102 

Även i Safir diskuteras proportionaliteten. De regler som prövades innebar
att tjänsteproducerande företag beskattas olika beroende på var de är
etablerade. Skillnaden i beskattning förklarades av att det var omöjligt att
tillämpa samma skattesystem för inhemska respektive utländska
försäkringar. Vidare ansågs reglerna behövliga för att kompensera
skattebortfall. EG-domstolen fann att reglerna utgjorde hinder för den fria
rörligheten för tjänster och påpekade att det var försäkringstagaren som
skulle deklarera premieinbetalningarna och betala in skatten. Det var i vissa
fall mer betungande att återköpa livförsäkringar tecknande i bolag
utomlands. Försäkringstagare som önskade befrielse eller nedsättning av
skatten måste själv inge uppgifter om beskattningen i den stat där
försäkringen togs. Dessutom förelåg osäkerhet kring hur skattemyndigheten
skulle bedöma försäkringsbolagets beskattning. Effekten av detta kunde
enligt EG-domstolen bli att försäkringstagare avhöll sig från att teckna
försäkringar i bolag utomlands och att sådana bolag inte tillhandahåller
tjänster på den svenska marknaden. Domstolen tillade även att det kan
uppkomma en tröskeleffekt, eftersom utländsk skatt inte beaktas om den inte
uppgår till minst en fjärdedel av den svenska skatten. Beträffande kravet på
proportionalitet ansåg domstolen att det var tänkbart med andra, mindre
inskränkande och mer överskådliga, system för att kompensera
skattebortfallet. Som exempel på ett sådant system nämndes

                                                                                                                           
101 C-439/97 Sandoz REG 1999 I-7041.
102 C-250/95 Futura participations och Singer REG 1997 I-2471 p. 36-40.
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schablonbeskattning av avkastningen på företagets kapital, oavsett var
företag är etablerat.103

Domstolen hänvisar ofta till rättsfall gällande andra fördragsfriheter än den
som behandlas i det aktuella fallet. Av detta torde slutsatsen att
diskussionerna kring eventuellt rättfärdigande omständigheter även kan ha
betydelse för övriga fördragsfriheter kunna dras. Ståhl/Österman menar att
det är svårt att se att EG-domstolen gör olika bedömningar av huruvida en
regel kan rättfärdigas beroende på vilken fördragsfrihet målet handlar om.104

Detta medför att jag väljer att redogöra för undantagsreglerna i samlad form. 

Nedan följer ett urval av de grunder medlemsstaterna anfört som skäl till
varför deras skatteregler inte skall anses fördragsstridiga. Hittills har dock
endast ett fåtal grunder godtagits av domstolen. Det bör åter påminnas att
kravet på proportionalitet måste uppfyllas för att undantagshänsyn skall
kunna tillämpas. I redogörelsen nedan har jag valt att inte ta upp huruvida de
åberopade skälen kan anses proportionella eftersom de redan avslagits på
annan grund.

3.4.3.1 Området är inte harmoniserat
I fallen Avoir fiscal105 och Bachmann106 anfördes att så länge ingen
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning ägt rum måste en
olikbehandling vara tillåten. Detta argument avvisades av domstolen som
uttalade att fördraget förbjuder olikbehandling av utländska personer.
Utebliven harmonisering kan därför inte tas till intäkt för ett åsidosättande
av grundläggande fördragsfriheter. 

3.4.3.2 Andra skattefördelar
Ett annat vanligt argument från medlemsstaternas sida är att den
skattskyldige åtnjuter andra skattefördelar, vilka kompenserar eller till och
med överkompenserar för den diskriminerande handlingen.107 Domstolen
har dock valt att betrakta den omtvistade skatteregeln enskilt utan att ta
hänsyn till eventuella kompenserande fördelar. Vidare har domstolen
påpekat att alla skattskyldiga inte kommer i åtnjutande av dessa fördelar.
Med andra ord är det inte den skattskyldiges totala skattemässiga situation
som skall bedömas utan varje regels effekt för sig.

3.4.3.3 Administrativa skäl
Administrativa skäl, exempelvis underlättande av praktisk hantering och
liknande, är inte ett sådant tungt vägande skäl som kan rättfärdiga att
                                                
103 C-118/96 Safir REG 1998 I-1897 p. 33.
104 Ståhl/Österman s. 120.
105 C-270/83 Avoir fiscal REG 1986 I-273 p. 24.
106 C-204/90 Bachmann Reg 1992 I-249 p. 11.
107 Se C-270/83 Avoir Fiscal REG 1986 I-273 p. 21; C-330/91 Commerzbank REG 1993 I-
4017 p. 16-19 samt C-107/94 Asscher  REG 1996 I-3089 p. 53. 
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friheterna inskränks.108 Domstolen har i dessa fall särskilt påtalat att det
finns ett direktiv109 som syftar till att underlätta informationsutbytet mellan
länderna. Direktivet brister dock i ett viktigt avseende, eftersom det saknas
möjlighet att tvinga fram information från andra länders myndigheter. Det är
dock inte alltid som bristen på tvångsutbyte uppmärksammas av domstolen.

3.4.3.4 Gynna ekonomin samt upprätthålla skatteintäktsnivån 
Nationella regler vars syfte är att gynna den nationella ekonomin,
upprätthålla nivån på landets skatteintäkter och kompensera skattebortfall
har inte godtagits av domstolen.110 Domstolen menar att även om ett företag
som förmedlar tjänster erhåller förmånlig behandling i etableringsstaten så
medför detta inte att andra medlemsstater har rätt att skattemässigt
missgynna mottagaren av tjänsten.111 Kompensationsbeskattning av sådant
slag skulle strida mot grundtanken med den inre marknaden. Önskemålet att
gynna landets ekonomi genom att uppmuntra till investeringar i inhemska
bolag kan inte heller rättfärdiga olikbehandling.112 Viljan att kompensera
skattebortfall och nödvändigheten att behålla skatteunderlaget har inte
ansetts vara ett sådant trängande allmänintresse att det kan rättfärdiga
fördragsstridiga nationella bestämmelser.113 

3.4.3.5 Skattekontroll
I ett flertal mål har medlemsstaterna fört fram argumentet att reglerna är
nödvändiga för upprätthållandet av en effektiv skattekontroll.114 En dylik
önskan kan utgöra ett sådant tungt vägande allmänintresse som motiverar
hinder för fördragsfriheterna.115 Domstolen har dock inte ännu inte godkänt
en nationell regel på denna grund. I många av de prövade fallen har den
prövade regeln ansetts alltför långtgående och kravet på proportionalitet har
inte uppfyllts.116 Medlemsstaterna har i dessa fall försvarat avdragsförbudet
för utgifter med koppling till andra medlemsstater med skattemyndighetens

                                                
108 Se C-279/93 Schumacker REG 1995 I-225, C-250/95 Futura REG 1997 I-2471 och C-
18/95 Terhoeve REG 1999 I-345.
109 Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av den
medlemsstaternas berörda myndigheter på direktbeskattningens område.
110 Se till exempel C-264/96 ICI REG 1998 I-4695, C-294/97 Eurowings REG 1999 I-7447,
C-307/97 Saint-Gobain REG 1999 I-6161, C-35/98 Verkooijen REG 2000 I-4071, C-
118/96 Safir REG 1998 I-1897, C-136/00 Danner. 
111 C-294/97 Eurowings REG 1999 I-7447 p. 44-45. 
112 C-35/98 7 Verkooijen REG 2000 I-4071 p. 47-48.
113 Se C-118/96 Safir REG 1998 I-1897 p. 34, C-307/97 Saint-Gobain REG 1999 I-6161 p.
51, C-136/00 Danner p. 55 samt C-422/01 Ramstedt p. 48.
114 Se till exempel C-204/90 Bachmann REG 1992 I-249, C-1/93 Halliburton REG 1994 I-
1137, C-250/95 Futura REG 1997 I-2471,C-264/95 ICI REG 1998 I-4695, C-118/96 Safir
REG 1998 I-1897, C-254/97, Baxter REG 1999, C-439/97 Sandoz REG 1999 I-7041, C-
136/00 Danner; C-422/01 Ramstedt.
115 Se exempelvis Futura C-250/95 REG 1997 I-2471 p. 31 och C-254/97 Baxter REG 1999
I-4809 p. 18.
116 Bachmann C-204/90 REG 1992 I-249, Futura C-250/95 REG 1997 I-2471 p. 36, C-
118/96 Safir REG 1998 I-1897 p. 33, C-254/97 Baxter REG 1999 I-4809, C-55/98
Vestergaard REG 1999 I-7641, C-136/00 Danner och C-422/01 Ramstedt. 
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behov av och möjlighet att kontrollera förekomsten av och storleken på
utgifterna. Domstolen menar att medlemsstaterna förvisso måste ha rätt att
vidta åtgärder för att kontrollera utgifterna, men godtar inte att de
skattskyldiga helt avskärs från möjligheten att dra av kostnaderna och inte
ens ges möjlighet att visa att kostnaderna är riktiga. Domstolen hänvisar
även till direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av den berörda
medlemsstatens myndigheter på direktbeskattningens område.117 Direktivet
föreskriver förvisso ingen skyldighet för medlemsstaterna att samarbeta men
inget hindrar att berörd skattemyndighet kräver att den skattskyldige lägger
fram nödvändiga bevis.118 I Ramstedt hänvisar generaladvokaten även till att
dubbelbeskattningsavtalen föreskriver att skattemyndigheter i de
avtalsslutande staterna skall bistå varandra genom utbyte av upplysningar.119

3.4.3.6 Koherens 
Koherens, eller skattesystemets inre sammanhang,120 har godtagits som
rättfärdigandegrund av EG-domstolen. Principen innebär i stora drag att det
skall föreligga ett samband mellan avdragsrätt och skatteplikt. Nedan följer
en genomgång av några av de mål där medlemsstaterna framfört detta skäl
för att rättfärdiga hindrande regler. Hittills har dock argumentet endast
godtagits i Bachmann121 samt i fallet Kommissionen mot Belgien.122

I Bachmannmålet godkändes argumentet om behovet av koherens av
domstolen. Den belgiska lagstiftningen innebar att avdrag inte medgavs för
försäkringspremier tecknade i utländska bolag. Detta bröt mot såväl friheten
att tillhandahålla tjänster som den fria rörligheten för arbetskraft. Till viss
del kunde dock avdragsförbudet rättfärdigas med hänsyn till skattesystemets
inre sammanhang. Domstolen lade särskilt vikt vid att det fanns ett direkt
samband mellan avdragsrätt för premiebetalningar och skattskyldighet för
utfallande pensionsbelopp. I de fall avdrag medgavs förelåg skattskyldighet,
och om avdrag inte medgavs var de belopp som utföll skattefria. Domstolen
menade därför att avdrag endast måste medges om det kunde tillförsäkras att
utfallande belopp skulle beskattas i Belgien. Den skattemässiga koherensen
kunde inte upprätthållas genom mindre ingripande åtgärder. Domstolen
ansåg att det inte var tillräckligt att försäkringsgivaren åtog sig att betala
skatten på utfallande belopp. Inte heller försäkringsgivarens möjlighet att
ställa säkerhet godtogs utan avfärdades med hänsyn till de extra kostnader
                                                
117 Se C-204/90 Bachmann REG 1992 I-249 p. 18 och C-1/93 Halliburton REG 1994 I-
1137 p. 22.
118 C-204/90 Bachmann REG 1992 I-249 p. 20.
119 C-422/01 Ramstedt p. 43.
120 Det förekommer många olika namn för detta begrepp, såväl i praxis som doktrin. En
vanlig variant är kongruens. Även begreppet beskattningssymmetri förekommer, se SOU
2002:47 expertrapport 5: EG-rätten och det svenska skattesystemet av Kristina Ståhl och
Roger Österman s. 89. Jag väljer att skifta mellan begreppen koherens och inre
sammanhang. Ingen skillnad i sak är dock avsedd, utan endast en strävan att variera
språkbruket.
121 C-204/90 Bachmann REG 1992 I-249.
122 C-300/90 Kommissionen mot Belgien REG 1992 I-305. Rättsfallet rör samma principer
och regler som Bachmann men talan fördes av kommissionen.



27

detta skulle medföra och de negativa effekter det skulle få för
försäkringstagarna i form av högre premier och risk för dubbelbeskattning.
Även bilaterala överenskommelser, vilka kan innebära att avdragsrätt tillåts
samt ge endast en stat beskattningsrätten, avfärdas. Domen har mötts av
kritik i doktrinen, se avsnitt 3.4.3.6.1. 

Frågan om koherens prövades även i Wielockx.123 Målet gäller skyldigheten
att medge utomlands bosatta rätt till avdrag för avsättningar till
pensionsreserv. Nederländerna hänvisade till skattesystemets inre
sammanhang för att vägra personer med hemvist utomlands denna
avdragsrätt. Vid upplösning av pensionsreserven skulle denna beskattas i
den skattskyldiges hemviststat, Nederländerna skulle alltså inte kunna
beskatta den. Medlemsstaten menade att det var helt i sin ordning att avdrag
vägrades för avsättningar till reserven eftersom upplösningen av reserven
var skattefri i denna stat. Domstolen godtog inte detta argument, utan
menade att det i den aktuella lagstiftningen inte etablerats ett samband
mellan avdragsrätt och skatteplikt. Dubbelbeskattningsavtalet gav respektive
stat rätt att beskatta all pension som tillföll personer med hemvist i den
andra staten, oavsett var avsättningen gjorts. I gengäld avstod staterna från
att beskatta pension tillfallande personer med hemvist i den andra
avtalsstaten även om pensionen härrörde från avsättningar för vilka avdrag
tidigare medgivits. Det var alltså inte fråga om ett inre sammanhang utan om
reciprocitet mellan medlemsstaterna på grund dubbelbeskattningsavtal.
Avdragsförbudet kunde på grund av detta inte rättfärdigas med
skattesystemets inre sammanhang. Wielockxfallet har kritiserats, bland
annat för att domstolen saknar kompetens att tolka nationella och bilaterala
regler. Vidare menar kritikerna att domstolen dessutom tycks ha missförstått
båda.124

En viktig skillnad mellan Wielockx och Bachmann är att avdragsförbudet i
Wielockx kopplades till de skattskyldigas hemvist vid tidpunkten för
avsättningen till reserven. En person kan således vägras avdrag och sedan
vid utbetalningen tvingas skatta för pensionen, beroende på personens
hemvist vid avsättningen till reserven. Givetvis är även det omvända
möjligt. I Bachmann stod det dock redan vid avsättningen klart att utfallande
belopp inte skulle beskattas, skattefriheten kopplas till det faktum att avdrag
ej medgivits. 

Även målet Svensson125 tar upp frågan om vad som kan kvalificera som ett
godtagbart inre sammanhang. Detta mål är dock inget skattemål utan gäller
regler om rätt till räntebidrag för bostadsbyggande. Fallet är dock ändå
intressant, eftersom det visar vad som krävs för att kravet på direkta
samband skall uppfyllas. De nationella reglerna villkorades av att lånet
                                                
123 C-80/94 Wielockx REG 1995 I-2493.
124 Se Terra/Wattel s. 75 och även Peter J.Wattel: The EC Court´s attempt to reconcile the
Treaty freedoms with international tax law. 333 Common Market Law review 2 (1996)
särskilt s. 243-249.
125 Mål C-484/93 Svensson REG 1995 s. I-3955.
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upptagits i en godkänd kreditinstitution och godkännandet krävde att
kreditinstitutionen var etablerad i landet. Frågan var om detta stred mot den
fria rörligheten för kapital och rörligheten för tjänster. Medlemsstaten
menade att räntebidragen delvis finansierades av de skatteintäkter från
kreditföretag etablerade i landet. Räntebidragen skulle inte kunna ges på så
generösa villkor om inte en del av kostnaden kunde täckas genom
beskattning av kreditföretagen. Resonemanget godtogs inte av EG-
domstolen som hänvisade till Bachmann och pekade på att det i Bachmann
fanns en direkt förbindelselänk mellan avdragsrätt och skattskyldighet. I
fallet Svensson saknades en sådan koppling och reglerna ansågs vara
fördragsstridiga. 

Frågan om skattesystemets inre sammanhang tas också upp i målet Baars.126

De regler som prövades innebar att innehav av aktier i bolag etablerade i
Nederländerna undantogs från förmögenhetsbeskattning hos ägaren. Syftet
med regeln uppgavs vara att lindra verkningarna av den ekonomiska
dubbelbeskattning som är följden av att bolagsvinster beskattas både genom
bolagsskatt och genom förmögenhetsskatt på de medel som ägaren
investerat i bolaget. EG-domstolen höll inte med om detta och poängterade
att dubbelbeskattning inte förelåg eftersom förmögenhetsskatten beräknades
på aktievärdet och således inte belastade utdelade vinstmedel.
Förmögenhetsskatten togs dessutom ut oavsett om bolaget gått med vinst
eller inte. Eftersom det var fråga om två olika skatter som belastade olika
skattesubjekt förelåg inte något direkt samband. Reglerna kunde därför inte
rättfärdigas på grund av det inre sammanhanget. 

Inte heller i fallet Verkooijen127 förelåg någon sådan direkt länk mellan
skatter som krävs enligt Bachmann. Rättsfallet Verkooijen behandlar de
nederländska reglerna avseende skattefrihet för utdelningar från
nederländska bolag. Reglernas syfte var att lindra den ekonomiska
dubbelbeskattningen av bolagsvinster. EG-domstolen avslog med
motiveringen att det rör sig om två olika skatter som togs ut av två olika
skattesubjekt. En möjlig slutsats av Verkooijen och Baars är att det måste
vara frågan om samma skatt och samma skattebetalare, kanske krävs det till
och med att det är fråga om samma kontrakt.128 

Även i Danner129 prövades koherensargumentet. Bakgrunden till rättsfallet
har beskrivits tidigare, se avsnitt 3.3.2. Den finländska  regeringen menade
att det finländska  systemet bygger på ett samband mellan möjligheten att
dra av premierna och inkomstskatteplikten för utfallande belopp.
Beskattning av pensioner sker både genom hemvistprincipen och
källprincipen. Premier som betalats till ett finskt företag kommer alltså
beskattas i Finland medan premier betalade till utländskt bolag, vid
utflyttning, inte kommer att beskattas i Finland. Detta skulle tillåta
                                                
126 C-251/98 Baars REG 2000 I-2787.
127 C-35/98 Verkooijen REG 2000 I-4071.
128 Terra/Wattel s. 71.
129 C-136/00 Danner.
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undantaget eftersom koherensen i det finländska  systemet annars inte skulle
bevaras.130 Domstolen godtar inte argumentationen och uttalar att det i
Bachmann fanns ett direkt samband mellan avdragsrätt och skatteplikt.
Beviljades inte avdrag förelåg inte heller skatteplikt. Det finländska
systemet beskattar utländska pensioner oavsett om avdrag medgetts eller ej.
Om Danner bor kvar i Finland när pensionen utbetalas kommer hans
pension att beskattas där fastän han ej erhållit avdrag för betalda
pensionsförsäkringspremier. De nationella reglerna hindrar den fria
rörligheten och det föreligger inte några rättfärdigande omständigheter.131

I fallet Ramstedt menar generaladvokaten att de svenska reglerna inte kan
rättfärdigas med hänsyn till koherensen. Generaladvokaten anser att målet
skiljer sig från Bachmann såtillvida att det i Bachmann förelåg ett direkt
samband mellan avdragsrätt och beskattning. I det svenska systemet saknas
en skattemässig fördel som skall kompensera Skandia för den nackdel det
medför att reglerna om kapitalförsäkring tillämpas och avdragsrätt inte
föreligger förrän premierna betalas ut. Av denna anledning det inte möjligt
att godta argumentet om koherens.132 

Av detta torde följa att för tillämpning av principen om koherens krävs att
det är fråga om samma skatt och samma skattebetalare.  Vidare krävs att
staten inte efterger beskattningsrätten genom dubbelbeskattningsavtal.
Slutligen är det viktigt att den nationella regeln uppfyller kravet på
proportionalitet.

3.4.3.6.1 Kritik mot koherensargumentet
Det har riktats kritik mot domstolens avgörande i Bachmannmålet samt till
vissa andra av de fall där koherensargumentet har förts fram. Det hävdas till
och med att domen är såväl chockerande som farlig.133 Invändningarna kan i
stora drag delas upp i argument om att proportionalitetskravet inte uppfylls,
att det föreligger fara för alltför långtgående följder, att förekomsten av
dubbelbeskattningsavtal medför att systemet inte längre är koherent samt att
det finns risk för konservande av finansmarknaden. 

En nationell regel som gör rätten till avdrag beroende av att företaget är
etablerat i denna stat kommer, enligt Terra/Wattel, inte accepteras om ett fall
som liknar Bachmann prövas igen. Detta beror på att det nationella kravet är
oproportionerligt i förhållande till målet att bevara den skattemässiga
koherensen. En mindre ingripande men lika effektiv metod vore att låta den
skattskyldige göra avdragen, men återta skattefördelarna av dessa om den
skattskyldige lämnar den belgiska skattejurisdiktionen. Vid  utflyttningen
                                                
130 C-136/00 Danner p. 32-36.
131 Beträffande det föreliggande dubbelbeskattningsavtalet så hänvisar domstolen till
Wielockx och säger att principen om kongruens inte kan åberopas eftersom denna bygger
på reciprocitet mellan de avtalsslutande staterna, inte genom en strikt överensstämmelse
mellan möjligheten att dra av premier och beskattning av pensioner. C-136/00 Danner p. 41.
132 Ramstedt p. 38-40. 
133 Gouthière s. 302.
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utfärdas en konserverande värdering av de fördelar skatteavdragen medfört.
Betalningen uppskjuts dock till dess att pensionen utbetalas, förutsatt att den
skattskyldige ställer någon form av säkerhet. Denna typ av mindre
inskränkande metod tillämpas av många medlemsstater.134 

Även Farmer/Lyal ifrågasätter om proportionalitetskravet uppfylls i
Bachmann. De menar att domstolen accepterat en överraskande låg
rättfärdigandenivå med tanke på det allvarliga hinder ett krav på etablering
innebär för gränsöverskridande verksamhet. Domstolens diskussion
angående en betalningsgaranti, från försäkringsgivarens sida, avseende
skatten förefaller dem tveksam eftersom blotta risken att avdrag ej medges
för försäkringstagarna ger försäkringsgivarna starka incitament till
samarbete. För att möjliggöra för skattemyndigheten att kontrollera
företagens samarbetsförmåga kan berörd medlemstat införa en
auktorisationsprocedur som tvingar utländska företag att avge regelbundna
rapporter om inbetalda premier och gjorda utbetalningar, vederbörligen
intygade av företagets etableringsstat.135 Vidare kan det ifrågasättas om
domstolen i tillräcklig omfattning beaktat effektiviteten av nationella
kontroller och föreskrifter tillämpliga på försäkringsföretag, plikten att
utbyta information på grund av dubbelbeskattningsavtal eller direktiv 77/799
om ömsesidigt bistånd.136

Principen om skattesystemets koherens befaras kunna få alltför långtgående
följder. Knobbe-Keuk menar att koherensteorin i förlängningen skulle kunna
medföra att ränta som betalas till icke-bosatta inte skulle vara avdragsgill
eftersom rätten att beskatta denna ränta tillkommer den andra staten. Detta
skulle innebära att skattesystemet i den första staten är inkonsekvent. En
sådan långtgående konsekvens är inte acceptabel.137 Ståhl/Österman
invänder mot detta resonemang och hävdar istället att det är viktigt att skilja
mellan rena kostnadsavdrag och avdrag vars syfte är att periodisera den
skattskyldiges inkomster eller att på annat sätt leda till skattekrediter. Vidare
menar de att det inte är möjligt att från Bachmannmålet dra slutsatsen att
avdrag för räntor får göras beroende av att samma stat också har
beskattningsrätten till inkomsterna. Regler som syftar till att säkerställa att
skattekrediter upplöses i landet där de uppstått bör kunna anses rättfärdigade
förutsatt att proportionalitet föreligger.138 Även Gouthière  är kritisk mot
domstolens resonemang. Rätten att göra avdrag är inte nödvändigtvis
beroende av att förmånstagaren beskattas i samma stat, en sådan princip
saknar stöd i den internationella skatterätten.139

                                                
134 Terra/Wattel s. 68.
135 Farmer, Paul; Lyal, Richard: EC Tax Law, Clarendon Press, Oxford 1994 s. 332-333.
136 L.Hinnekens & D.Schelpe, Case-Law Bachmann v. Belgium (204/90) and Commission
v. Belgium, 28 januari 1992 (C300/90), EC Tax Review 1992, EC Tax Review 1992 s. 61.
137 Knobbe-Keuk, Brigitte: Restrictions on the Fundamental Freedoms enshrined in the EC
Treaty by Discriminatory Tax Provisions – Ban and Justification – EC Tax Review 1994 s.
80.
138 Ståhl/Österman s. 129.
139 Gouthière s. 302.
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Ett annat argument är att koherenskonceptet sätts åt sidan av de
dubbelbeskattningsavtal som Belgien ingått. Genom
dubbelbeskattningsavtalen efterger Belgien beskattningsrätten till
pensionsförsäkringar när försäkringstagaren har sitt skatterättsliga hemvist i
den andra staten vid tidpunkten för utbetalning. Det är därigenom svårt att se
hur behovet att upprätthålla det inre sammanhanget kan rättfärdiga vägran
att medge avdrag när dubbelbeskattningsavtalen åsidosätter detta
sammanhang. Vidare tycks domstolen ha ignorerat det faktum att
motsvarigheterna till artikel 18 eller 21 i OECD:s modellavtal stadgar att
beskattningsrätten exklusivt tillkommer staten för skatterättslig hemvist.
Detta medför att det saknas en garanti för att utfallande belopp kommer att
beskattas effektivt i Belgien. När skattebetalaren flyttar sin hemvist kommer
de utbetalda beloppen inte att beskattas i Belgien även om premierna
betalats till ett belgiskt företag. Ingen stat som ingått ett
dubbelbeskattningsavtal kan rättfärdiga diskriminerande skattebehandling
genom förlita sig på en koppling mellan avdragsrätt och skatteplikt. Även
om de interna reglerna innehåller en sådan koppling så undanröjs
koherensen vid ingåendet av ett dubbelbeskattningsavtal.140

Denna ståndpunkt stöds av Terra/Wattel som, med hänvisning till
Wielockxfallet, menar att en medlemsstat inte kan lita till Bachmannmålet
när den gränsöverskridande aspekten täcks av ett dubbelbeskattningsavtal, i
vilket en medlemsstat har eftergett sin nationella koherens för att uppnå
bilateral koherens. Dock menar författarna att denna slutsats saknar
relevans, om saken täcks av ett dubbelbeskattningsavtal, kan den
skattskyldige förlita sig på detta och behöver inte använda EG-rätten. När
saken inte täcks av ett dubbelbeskattningsavtal, vilket är fallet i Wielockx,141

kan ingen slutsats dras från detta. Terra/Wattel menar att domstolen borde
ignorerat dubbelbeskattningsavtalet eftersom det inte var relevant,
situationen skulle då varit densamma som i Bachmann. Trots detta misstag
från domstolens sida menar författarna att domslutet är korrekt.
Nederländerna kunde ha infört mindre ingripande åtgärder, till exempel vore
det möjligt att kräva tillbaka avdragen om Wielockx avslutar verksamheten i
Nederländerna utan att pensionera sig.142 

Wattel menar vidare att domstolen saknar kompetens att tolka inhemska och
bilaterala bestämmelser, detta skall istället överlåtas till berörd nationell
domstol. Dubbelbeskattningsavtalet allokerar inte upplösningen av en
pensionsreserv till Belgien. En sådan upplösning kvalificerar inte som en
pension under dubbelbeskattningsavtal. Upplösning av pensionsreserven är
istället hänförlig till annan inkomst under artikel 21 i modellavtalet och

                                                
140 Knobbe-Keuk s. 80f.
141 Upplösning av pensionsreserv inte är att anse som pension i dubbelbeskattningsavtal, se
Wattel s. 244.
142 Terra/Wattel s. 75-76.
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beskattningsrätten tillkommer hemviststaten.143 Detta leder dock i praktiken
till samma resultat.

Beträffande utgången av Dannermålet menar Quitzow144 att detta mål måste
förstås mot bakgrund av ekonomiska avväganden och syftet med den inre
marknaden. Om medlemsstaterna kan förlita sig på Bachmannliknande
undantag så konserveras den nationella uppdelningen av finansmarknaden,
något som är till förfång för främst privatpersoner. Vidare menar han att om
medlemsstaterna genom nationella regler kan tillgodose sina ekonomiska
intressen saknas incitament att genom harmonisering skapa en fungerande
gemensam marknad för finansiella tjänster. Detta drabbar mindre aktörer
och privata investerare vars medel är viktiga för att säkerställa ekonomisk
utveckling, finansiering av innovationer samt tillväxt. 

En annan intressant ståndpunkt som förs fram av Quitzow är om domstolens
praxis från Bachmannmålet är överspelad i och med Danner och de övriga
mål där domstolen inte godtagit grunden om skattesystemets inre
sammanhang, eller om det är så att endast en nationell lagstiftning liknande
den belgiska kan godtas.145 Tjernberg menar dock att så långtgående
slutsatser inte bör dras förrän EG-domstolen mer explicit visat att
Bachmanndomen är obsolet. I sin praxis hänvisar domstolen alltjämt till
Bachmann vid rättfärdigandefrågor. Den stora skillnaden mellan Danner och
Bachmann ligger i att avdragsvägran inte alltid medför skattefrihet vid
tillämpning av de finländska reglerna. Vidare påpekas att det var fråga om
en och samma skattskyldig och att frågan om skatteplikt avgjordes redan i
samband med avdraget.146

Ståhl/Österman menar Bachmannmålet inte skulle bedömas på samma sätt
om det skulle avgjorts idag. Domstolens upprepade förkastande av principen
tyder snarare på viss ånger över att ha skapat denna rättfärdigandegrund.
Medlemsstaternas möjligheter att få fördragsstridiga regler godtagna med
hänvisning till koherens är därför att bedöma som små.147

Bachmanndomen har, som nämnts ovan, ansetts vara både farlig och
chockerande. Principen om skattesystemets inre sammanhang är såväl
opålitlig som oklar.148 Teorin om skattesystemets koherens måste därför
reduceras till sin legitima kärna och preciseras. Den verkliga innebörden av
koherensprincipen är att restriktioner kan rättfärdigas av medlemsstaternas
allmänna intresse av att bevara sin beskattningsrätt. Det är dock endast
statens redan existerande beskattningsrättigheter som skyddas, önskemål om

                                                
143 Wattel s. 243-246.
144 Quitzow, Carl-Michael: Exit Bachmann, bienvenue Danner? –Eller när en dom har blivit
så urholkad att den nästan får anses vara “overruled”. Skattenytt 2003 s. 89.
145 Quitzow s. 92.
146 Tjernberg, Mats: Rättfärdigande av hindrande skatteregler mot bakgrund av EG-
domstolens underkännande av ännu en svensk skatteregel Skattenytt 2003 s. 240.
147 SOU 2002.47 Expertrapport 5 av Ståhl/Österman s. 89.
148 Se Gouthière 302 och Knobbe-Keuk s. 84-85.
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att tillförsäkra sig även framtida skatteintäkter är inte att betrakta som
skyddsvärda.149

En stor del av kritikerna menar alltså att ett liknande fall troligen inte skulle
bedömas på samma om det prövades nu. De svenska reglerna uppvisar stora
likheter med de regler som var föremål för prövning i Bachmannfallet. Kort
efter det att Bachmannfallet avgjordes skrevs en artikel om de svenska
reglerna avseende avdragsrätt för pensionsförsäkring och förenligheten med
EG-rätten.150 Slutsatsen i denna artikel är dock, utifrån rättsfallen Bachmann
och Kommissionen och Belgien, att de svenska reglerna inte står i strid med
EG-rätten. Det bör dock noteras att artikeln är över tio år gammal och att
mycket har hänt sedan dess. Hur reglerna förmodligen skulle bedömas vid
en prövning diskuteras i kapitel 4.

3.5 Kommissionens arbete för en förbättrad
marknad för tjänstepensioner

För närvarande pågår inom EU ett arbete, initierat av kommissionen, som
syftar till att undanröja skattehinder som är följden av medlemsstaternas
olika regler för tjänstepensioner.151 Nationella regler kan, som tidigare
framgått, avskräcka presumtiva försäkringstagare från att teckna
försäkringar utanför den egna medlemsstaten och försvåra för
försäkringsgivarna att erbjuda sina tjänster till personer i andra
medlemsländer. Även om meddelandet i första hand avser tjänstepensioner
kan det ha betydelse för frivilliga pensionsförsäkringar.152 

En fullt fungerande inre marknad för tjänstepensioner är av väsentlig
betydelse för att medborgarna i EU skall kunna utöva sin rätt till fri
rörlighet.153 De olika system som medlemsstaterna tillämpar skiljer sig
något från varandra. De flesta medlemsstater tillämpar det så kallade EET-
systemet, vilket innebär att avdragsrätt föreligger för premier, utbetalningar
beskattas samt att avkastningen inte beskattas. Det system som Sverige
tillämpar kallas ETT-system och skillnaden är att även avkastningen
beskattas. Vidare tillämpar vissa stater TEE-system, vilket innebär att
avdragsrätt inte föreligger, utbetalning är skattefri och avkastningsskatt utgår
ej.154 Nationella regler som kräver att försäkringsgivaren är etablerad i det
landet för att avdragsrätt skall medges är enligt kommissionen
fördragsstridiga.155

                                                
149 Knobbe-Keuk s. 84-85.
150 Kindlund, Peter: Avdragsrätt för P-försäkringspremie i EG-perspektiv. Skattenytt 1992 s.
234.
151 Kommissionens meddelande om avskaffande av skattehinder för tillhandahållande av
tjänstepensioner  KOM (2001) 214, offentliggjord i EGT 165, 8.6.2001.
152 KOM (2001) 214 avsnitt 2.1. 
153 KOM (2001) 214 avsnitt 1. 
154 KOM (2001) 214 avsnitt 2.3.
155 KOM (2001) 214 avsnitt 3.7.
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Kommissionen anser att det troligen är enklast att anpassa medlemsstaternas
system i enlighet med EET-systemet. Det finns dock nationella skillnader
även bland de stater som tillämpar EET-systemet. Dessa skillnaderna
medför att kommissionen inte överväger att föreslå lagstiftningsåtgärder,
utan istället förespråkar en bredare acceptans av EET-systemet bland
medlemsstaterna, så kallad öppen samordning.156 På kortare sikt kan
ensidiga medgivanden av skatteavdrag från medlemsstaternas sida och
bilaterala lösningar utgöra en lösning på problemet med hindrande
nationella skatteregler.157 En ytterligare fördel med EET-systemet är att det,
genom att tillåta skatteanstånd för betalda premier, uppmuntrar till att bygga
upp ett pensionskapital.158

I syfte att se till att fördragets bestämmelser efterlevs ifråga om den
skattemässiga behandlingen av pensionsförsäkringar avser kommissionen att
granska medlemsstaternas nationella regler. Vid behov kommer även
fördragsbrottstalan att aktualiseras.159 Kommissionens inställning till de
svenska reglerna kan med anledning av ovanstående betraktas som tämligen
avvisande. Det förefaller relativt troligt att fördragsbrottstalan kan komma i
fråga avseende den svenska regleringen. Detta gäller framför allt beträffande
reglerna för tjänstepensioner men även beträffande systemet för frivillig
pensionsförsäkring.

                                                
156 KOM (2001) 214 avsnitt 6.2.
157 KOM (2001) 214 avsnitt 6.3.
158 KOM (2001) 214 avsnitt 6.2.
159 KOM (2001) 214 avsnitt 7.
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4 Avslutande diskussion

4.1 Fördragsstridighet

Till början kan konstateras att de allmänna diskrimineringsförbudet
respektive restriktionsförbudet inte aktualiseras eftersom de särskilda
reglerna om fri rörlighet kan tillämpas. Det är står dock relativt klart att de
svenska reglerna är fördragsstridiga. Fast rättspraxis visar att kravet på
etablering avskräcker utländska tjänsteförmedlare att erbjuda sina tjänster på
den svenska marknaden. Reglerna medför även att personer bosatta
(mottagarna av tjänsten) i Sverige avskräcks från att teckna försäkringar i
företag etablerade utomlands. Reglerna inkräktar alltså på den fria
rörligheten för tjänster. 

Det är viktigt att skilja mellan situationen för mottagaren av tjänsten
respektive förmedlaren av densamma avseende de hinder för den fria
rörligheten som de svenska reglerna kan tänkas innebära. När det gäller
verkningarna för mottagarna av tjänsten bör, enligt min mening, den effekt
de svenska reglerna har på den fria rörligheten för tjänster anses ha
karaktären av restriktion. Även om reglerna troligen främst riskerar att
drabba utländska medborgare medför etableringskravet även att svenska
medborgare förhindras från teckna pensionsförsäkringar i bolag utanför
Sverige. Således hindrar reglerna utan att vara diskriminerande utbytet av
tjänster på den inre marknaden och det är i första hand relevant att betrakta
reglerna som innebärande en restriktion. Enligt EG-domstolens praxis kan
dock både restriktioner och dold diskriminering rättfärdigas med rule of
reason, varvid denna distinktion får mindre betydelse.

Reglerna kan dock även vara till hinder för den fria rörligheten för
arbetskraft. Det är endast i vissa fall som avdragsrätt tillåts för utländska
premier och då främst för att tillgodose tillfälligt vistandes intressen.
Beträffande arbetstagare som redan tecknat försäkringar i sitt hemland, eller
svenskar som återvänder efter arbete utomlands torde avdragsrätt för deras
försäkringar kunna medges enligt IL 58:5 1-2 stycket. De svenska reglerna
medför dock i princip att en person redan innan han eller hon kommer till
Sverige för att arbeta, på mer eller mindre tillfällig basis, skall ha tecknat en
pensionsförsäkring. En person som får sitt första arbete i Sverige men som
sedan vill flytta tillbaka till sitt hemland, tillåts förmodligen inte att teckna
en försäkring i hemlandet om denne vill att avdragsrätt skall medges.
Möjligen skulle kravet på särskilda skäl i IL 58:5 3 stycket kunna medföra
att avdragsrätt för premier tillåts även om personen inte redan tecknat en
pensionsförsäkring. Det föreligger dock inget absolut krav på detta, utan
bedömningen får anses vara relativt skönsmässig. Enligt min mening finns
det därför risk att det i första hand är utländska arbetstagare som kommer att
drabbas av kravet på etablering. Situationen att en svensk får sitt första jobb
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utomlands riskerar dock inte att drabbas av etableringskravet i samma
utsträckning. För denne kan, vid tillbakaflyttningen, avdragsrätt medges
enligt IL 58:5. Den förlorade rätten till avdrag kan alltså medföra hinder för
arbetskraftens fria rörlighet och utgör dold diskriminering. Förvisso finns en
möjlighet att reglerna kan utgöra en restriktion men, som tidigare påpekats,
det är samma undantagsregler som aktualiseras oavsett om det är fråga om
en dold diskriminering eller en restriktion.

De företag som förmedlar pensionsförsäkringar drabbas av reglerna på så
sätt att det blir svårare för dem att erbjuda sin regler på den svenska
marknaden. Genom reglernas utformning skapas ett indirekt krav på
etablering i Sverige. Jag har svårt att se att reglerna skulle komma i konflikt
med den fria etableringsrätten. Det saknas, såvitt jag förstår, stöd att betrakta
denna rättighet som en rätt att inte tvingas etablera sig i ett annat land för att
erbjuda sina tjänster. Det är snarare den fria rörligheten för tjänster som ger
rätt att erbjuda tjänsterna på den marknaden utan att behöva etablera sig där.
Denna rätt inskränks dock av att de presumtiva försäkringstagarna
förmodligen är mer intresserade av att teckna skattegynnade försäkringar.
Sett ur denna aspekt föreligger diskriminering. Den situation som
försäkringsföretagen befinner sig i är lika, försäkringsföretagen vill kunna
erbjuda sina likvärdiga tjänster på den svenska marknaden. De regler som är
tillämpliga skiljer sig dock åt. Diskrimineringen torde vidare vara att
betrakta som öppen, eftersom ett företag är att betrakta som utländskt om det
inte är registrerat i Sverige, har sitt säte här eller den verkliga ledningen
utövas härifrån. Konsekvensen av detta är att det blir svårt att rättfärdiga
reglerna, eftersom det endast är undantagsreglerna i fördraget som kan
tillämpas.

Det är svårt att bedöma om den svenska regleringen strider mot den fria
rörligheten för kapital. EG-domstolens prövning av etableringskrav för rätt
till avdrag för premier har i domstolens praxis främst inriktats mot huruvida
detta kränker den fria rörligheten för tjänster. Trots att artikel 49 är utformad
som en generalklausul väljer domstolen att först pröva huruvida nationella
regler innebär ett hinder för den fria rörligheten för tjänster. Detta tyder,
enligt min uppfattning, på att dylika regler främst är till förfång för den fria
rörligheten för tjänster och att det därför är irrelevant att pröva om den fria
rörligheten för kapital kränks. Det kan förvisso finnas skäl att pröva
huruvida dylika regler hindrar kapitalets fria rörlighet, men det tycks mindre
troligt att detta kommer att ske i praktiken.

4.2 Föreligger skäl till undantag

De undantag som har störst sannolikhet att vinna framgång är hänsynen till
en effektiv skattekontroll samt hänsyn till skattesystemets koherens. De
övriga förslag på rättfärdigandegrunder som medlemsstaterna under årens
lopp framfört har samtliga avvisats av domstolen. Jag väljer därför att endast



37

diskutera möjligheten att godkänna reglerna utifrån behovet av en effektiv
skattekontroll och skattesystemets inre sammanhang.

Vad gäller hänsynen till effektiv skattekontroll verkar det, trots domstolens
principiellt positiva inställning, som att detta hänsyn inte kan rättfärdiga
nationella regler som har en restriktiv effekt på de fria rörligheterna. De
nationella reglerna som prövats har ansetts allför långtgående och har
därmed överskridit det viktiga proportionalitetskravet. Det har framgått att
domstolens åsikt är att en effektiv skattekontroll kan upprätthållas på en rad
olika sätt. Till exempel måste den skattskyldige ha möjlighet att själv lägga
fram egna bevis för att avdragsrätt skall kunna medges. Möjligheten att
rättfärdiga fördragsstridiga regler med hänsynen till en effektiv
skattekontroll tycks närmast vara en illusion. Det är endast principiellt sett
som denna grund skulle kunna användas. I realiteten finns det dock så
många mindre ingripande sätt att åstadkomma samma mål att argumentet
inte kan godtas. Detta leder till att det endast är koherensprincipen som kan
tänkas vinna framgång.

Att försöka rättfärdiga de svenska reglerna med hänsyn till skattesystemets
inre sammanhang förefaller naturligt eftersom önskemålet att bevara
sambandet mellan skatteplikt och avdragsrätt diskuterades i samband med
stiftandet av reglerna. Domstolens inställning till argumentet om
skattesystemets inre sammanhang har dock varit avvisande frånsett
rättsfallen Bachmann och Kommissionen mot Belgien. Det har inom svensk
doktrin antagits att koherensargumentet skulle medföra att den svenska
regleringen trots sin diskriminerande natur skulle kunna rättfärdigas. Mot
denna ståndpunkt talar den praxis som följt efter Bachmann,
generaladvokatens inställning i Ramstedt samt senare tillkommen doktrin.

För att kunna rättfärdiga fördragsstridiga regler med hjälp av
koherensprincipen krävs att det föreligger ett direkt samband mellan
avdragsrätt och skatteplikt. För svenska pensionsförsäkringar föreligger
avdragsrätt och till denna kopplas skatteplikt. Beträffande utländska
pensionsförsäkringar gäller att skatteplikt föreligger men endast i den
utsträckning avdrag beviljats. Det är alltså möjligt att argumentera för att det
föreligger ett sådant direkt samband mellan avdragsrätt och skatteplikt som
fordras enligt Bachmann. Den skattemässiga fördel som avdragsrätt medför
skall motsvaras av en skattemässig nackdel, dvs. skatteplikt.
Kapitalförsäkringar är varken avdragsgilla eller skattepliktiga. Av dessa
anledningar anser jag att rättfärdigandegrunden koherens kan tillämpas
beträffande det svenska etableringskravet. 
  
Den uppmärksamme läsaren undrar nu hur detta kan stämma, i Ramstedt
menade ju generaladvokaten att de saknades ett sådant direkt samband som
krävs enligt tidigare rättpraxis. Detta stämmer förvisso men det är viktigt att
notera att privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar
skiljer sig åt i ett viktigt hänseende. För en privat försäkring gäller att den
som betalar in premien och gör avdraget är densamme som sedan beskattas,
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i Ramstedtmålet var det arbetsgivaren som betalade premien och begärde
avdrag men det är den anställde som sedan beskattas för beloppet. Detta är
en viktig skillnad och jag menar att det är detta som är den springande
punkten. Den som begär avdrag och således vinner en fördel, måste vara
densamme som senare beskattas och därigenom åsamkas en nackdel. Denna
ståndpunkt intar även Terra/Wattel, se ovan. En viktig slutsats av detta är
alltså att det måste vara fråga om samma person och samma skatt.

En fråga som delvis knyter an till detta resonemang är huruvida domstolens
inställning till koherens som rättfärdigandegrund hårdnat under senare tid.
Quitzow menar att detta är fallet. Denna slutsats upplever jag som något
förhastad. Domstolens praxis i senare mål har inte i sak överensstämt med
de kriterier som uppställdes i Bachmannmålet. Målen har varken visat på det
direkta samband som krävs eller på upprätthållen nationell koherens, se
vidare nedan. Det saknas således anledning att på denna grund betrakta
koherensprincipen som överspelad.

För att kunna avgöra frågan om rättfärdigande fullt ut måste även
dubbelbeskattningsavtalen beaktas. Förvisso har det inom doktrinen
framkommit invändningar angående EG-domstolens kompetens och
behörighet att beakta och tolka dessa, men tycks framgå att detta ändock är
något som sker. För att kunna rättfärdiga nationella regler måste koherens
föreligga på ett nationellt plan. Sverige får alltså inte genom ett
dubbelbeskattningsavtal ha frånsagt sig rätten att beskatta utfallande
pensioner. 

Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal med samtliga länder inom EU
förutom Portugal. Önskemålet om att behålla beskattningsrätten avseende
pensioner till utomlands bosatta har inte tillgodosetts i alla dessa. Snarare
innebär flertalet dubbelbeskattningsavtal att det är hemviststaten som har
rätt att beskatta pensioner. Den svenska reservationen till OECD:s
modellavtal har alltså inte fått vidare genomslag. Detta leder till att koherens
på nationell nivå föreligger i förhållande till en del av EU:s medlemsstater,
det vill säga att skatteplikten kvarstår i samma land där avdraget medgavs. I
förhållande till andra medlemstater föreligger koherens istället på ett
bilateralt plan och det är enligt EG-domstolen inte godtagbart.
Konsekvensen av detta kan bli mycket märklig. Medborgare i en del av
medlemsstaterna kan vägras avdrag för premier tecknande i företag utanför
Sverige. Detta på grund av att svensk beskattningsrätt avseende pensioner
tecknade i Sverige kvarstår trots att personen inte längre har hemvist här. I
förhållande till de stater som inte eftergett beskattningsrätten avseende
pensioner till personer med hemvist i landet, måste dock avdragsrätt
beträffande pensioner tecknade utanför Sverige medges. Detta skulle till och
med kunna innebära en form av diskriminering. Av detta följer således att då
upprätthållen nationell koherens endast föreligger i förhållande till vissa
stater kan rättfärdigandegrund skattesystemets inre sammanhang inte
tillämpas avseende de svenska reglerna. En annan sak vore om Sverige hade
lyckats med att behålla beskattningsrätten till pensioner i förhållande till alla
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medlemsstater. I sådana fall anser jag att argumentet eventuellt skulle kunnat
vinna framgång.

För att vinna framgång med en rättfärdigandegrund krävs emellertid även att
de inhemska reglerna är proportionella i förhållande till sitt syfte. Detta
förefaller mig tveksamt, enligt den diskussion som förts inom doktrinen
finns det ett antal mindre ingripande sätt att säkerställa att staten behåller sin
rätt att beskatta utfallande belopp. Jag instämmer i Terra/Wattels åsikt att
det vore lämpligt att vid utflyttning medge uppskov med betalningen av de
skattefördelar som avdragsrätten medför och låta den skattskyldig återbetala
dessa fördelar när pensionen utbetalas.

Sammanfattningsvis tror jag inte att de svenska reglerna för avdragsrätt för
pensionsförsäkringspremier kommer att godtas av EG-domstolen. Detta
gäller alltså oavsett om koherens kan anses föreligga, kravet på
proportionalitet hindrar regler som på ett så pass ingripande sätt påverkar
den fria rörligheten. En annan sak är att jag känner viss tveksamhet inför
detta faktum. Det verkar som att EG-medlemskapet inneburit en betydligt
mer ingripande effekt på den svenska lagstiftningsmakten än vad som
förutsågs. Genom att fler och fler nationella regler anses hindra rörligheten
på den inre marknaden minskas staternas möjligheter att fritt utöva sin
lagstiftningsmakt. Detta blir allt tydligare vad gäller området för
skattebehandlingen av pensionsförsäkringar. Kommissionen avser att verka
ytterligare för att medlemsstaternas system skall samordnas. Utrymmet att
rättfärdiga nationella regler visar sig vara mycket litet. Vad som konkret
kommer att ske med den svenska regleringen är dock svårt att förutspå.
Gissningsvis kommer reglerna att behöva ändras så att avdragsrätt tillåts
oberoende av var det tjänsteförmedlande företaget bedrivs. En annan möjlig
konsekvens kan vara att avkastningsskatten slopas helt för att uppnå större
likhet med flertalet av de övriga medlemsstaternas skattesystem. Frågan
huruvida EG-rättens enorma inflytande även på det skatterättsliga området
är av godo kvarstår dock  obesvarad.
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