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Summary 

Since the Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down 

rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the 

internal market (ATAD) and its anti-tax avoidance rules entered into force, 

the national tax authorities and courts face the task of interpreting and 

applying national anti-tax avoidance measures in conformity with the 

directive. However, in the current situation, where the European Court of 

Justice (ECJ) has yet to give its judgement on the full scope and meaning of 

ATAD’s anti-tax avoidance measures, the issue of how the directive’s 

minimum standards are to be interpreted and applied is currently unresolved 

and has proven to be unclear in light of the currently available sources of EU 

law. This essay specifically addresses the issue of how the general anti-tax 

avoidance rule (GAAR) in article 6 ATAD could and/or should be interpreted 

and applied in the current state of EU law. It also addresses the specific 

question of how the directive’s GAAR relates to the ECJ’s current case law 

concerning the restricted right of Member States to apply national anti-tax 

avoidance measures on abusive tax planning schemes within the Single 

Market.  
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Sammanfattning 

Sedan rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande 

av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens 

funktion (ATAD) trädde i kraft, står de nationella rättstillämparna i EU:s 

medlemsstater inför uppgiften att tolka sina skatteflyktsregler konformt med 

direktivet. I brist på vägledande praxis från EU-domstolen om hur direktivets 

minimikrav ska tolkas, har ATAD och formuleringen av dess bestämmelser 

gett upphov till nya EU-rättliga frågor kring vilka villkor som gäller för 

medlemstatera när de vidtar åtgärder i syfte att motverka skatteflykt på den 

inre marknaden. I denna uppsats analyseras och diskuteras hur 

generalklausulen i direktivets artikel 6 kan och bör tolkas och tillämpas i det 

rådande EU-rättsläget. I framställningen berörs även frågan om hur artikel 6 

ATAD förhåller sig till de EU-rättliga villkor för motverkande av skatteflykt 

som kommer till uttryck i EU-domstolens etablerade praxis om rättfärdigande 

av nationella skatteflyktsregler som hindrar den fria rörligheten på den inre 

marknaden.  
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Förord 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund och introduktion till 

uppsatsens ämne 

Rådets direktiv (EU) 2016/1164 om fastställande av regler mot 

skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion 

(ATAD) har sedan dess införande gett upphov till en rad nya rättliga frågor 

på skatteflyktsområdet inom EU och på nationell nivå. I litteraturen och 

skatterättsliga tidskrifter har bland annat direktivets allmänna regel mot 

skatteflykt i artikel 6 varit föremål för diskussion och analys vilket lett till att 

varierande slutsatser och uppfattningar framkommit avseende hur denna 

generalklausul bör tolkas samt hur den förhåller sig till EU-domstolens 

rådande praxis om tillämpning av nationella skatteflyktsregler för 

motverkande av missbruk på EU-rättens område. Vissa författare menar att 

generalklausulen i ATAD på grund av dess vida formulering ger uttryck för 

en ny EU-rättlig standard för motverkande av skatteflykt, medan andra menar 

att bestämmelsen bör ges en innebörd som helt faller i linje med domstolens 

etablerade praxis. Eftersom frågan om förhållandet mellan EU-domstolens 

anti-missbrukspraxis och ATAD:s generalklausul både har betydelse för hur 

gällande EU-rätt ska uppfattas och har en direkt inverkan på hur 

medlemsstaterna ska tolka och tillämpa de regler som införlivar ATAD:s 

generalklausul i nationell rätt, är den viktig att utreda och problematisera. 

Denna uppsats adresserar de EU-rättliga frågeställningar som införandet av 

ATAD och mer specifikt dess generalklausul mot skatteflykt har gett upphov 

till. Min förhoppning är att den ska bidra till att bringa klarhet i hur rådande 

EU-rättsläget ser ut och hur medlemsstaterna bör förhålla sig till detta vid 

tillämpningen av sina införlivade generalklausuler mot skatteflykt.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar  
 

Endast EU-domstolen i egenskap av EU-rättens uttolkare kan slutgiltigt 

besvara frågan om hur artikel 6 ATAD ska tolkas och hur den förhåller sig 
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till existerande praxis om motverkande av missbruk. I nuläget sakas dock 

vägledande praxis som rör ATAD:s generalklausul mot skatteflykt, vilket lett 

till att flera oklarheter råder om hur denna bestämmelse ska tolkas och 

tillämpas i det rådande rättsläget. I detta oklara rättsläge har dock 

rättstillämparna i medlemsstaterna likväl en skyldighet tillämpa ATAD:s 

regler (närmare bestämt de nationella regler som införlivar 

direktivbestämmelserna) på ett korrekt och EU-konformt sätt. I brist på 

vägledande praxis är de hänvisade till att söka tolka och tillämpa de nationella 

införlivandereglerna mot bakgrund av de rättskällor som i nuläget finns att 

tillgå. Ambitionen i denna uppsats är således att söka utreda hur den allmänna 

bestämmelsen mot skatteflykt i artikel 6 ATAD bör uppfattas och tolkas i det 

rådande rättsläget, hur den förhåller sig till EUD:s praxis samt reflektera över 

hur medlemsstaternas utrymme och möjligheter att tillämpa allmänna regler 

mot skatteflykt påverkas av gällande EU-rätt. För att uppnå denna målsättning 

kommer jag i uppsatsen söka svara på följande frågeställningar:  

 

• Vilken innebörd har generalklausulen mot skatteflykt i artikel 6 ATAD 

och hur förhåller den sig till de villkor som ställs upp inom ramen för 

EU-domstolens praxis om rättfärdigande av nationella regler mot 

skatteflykt?  

• Hur påverkar förhållandet mellan generalklausulen i ATAD och EU-

domstolens praxis medlemsstaternas utrymme för tolkning och 

tillämpning av allmänna skatteflyktsregler som införlivar artikel 6 i 

nationell rätt?  

 

1.3. Metod och material  

1.3.1. Rättsdogmatisk metod  

Metoden som använts för att svara på frågeställningarna och uppnå 

uppsatsens syfte är en rättsdogmatisk metod med EU-rättslig prägel. 

Rättsdogmatisk metod betyder att man söker utröna gällande rätt med stöd av 

relevanta rättskällor. I denna uppsats har jag använt mig av lagstiftning, 
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allmänna rättsprinciper, EU-domstolens praxis, motivuttalanden (preambeln 

till direktiv) och förarbeten (kommissionens förslag till direktiv). I uppsatsen 

har jag även använt mig av litteratur och artiklar ur skatterättsliga tidskrifter, 

dels som underlag för redogörelser av innehållet i väletablerad och icke-

omstridd gällande rätt, dels i syfte att sätta omstridda rättsfrågor i ljuset av 

olika möjliga tolkningar och perspektiv.   

1.3.2. EU-rättens källor  

Eftersom den EU-rättliga metoden skiljer sig något från den svenska tänkte 

jag i detta avsnitt redogöra för de olika rättskällor som används i denna 

uppsats och hur de förhåller sig till varandra.  

 Primärrätt och sekundärrätt  

Primärrätten utgörs bl.a. av de internationella konventioner som i EU-rätten 

benämns fördragen, FEU och FEUF, som enhälligt instiftats av 

medlemsstaterna. Medlemsstaterna har således skapat EU genom 

primärrätten. Primärrätten utgör i princip EU:s ”grundlag” och är överordnad 

alla andra rättskällor i den EU-rättliga normhierarkin och dess giltighet kan i 

princip inte ifrågasättas av EU:s institutioner eftersom den utgör själva 

grunden för deras existens. Sekundärrätten, som hör till den kategori 

rättskällor som är underordnad primärrätten, utgörs av de rättsakter som 

utfärdas med stöd av fördragen av EU:s lagstiftare.1 Inom ramen för denna 

uppsats behandlas främst direktiv som är en för medlemsstaterna bindande 

sekundärrättlig rättsakt.  

 Allmänna rättsprinciper 

Utöver det som står i fördragen lyder sekundärrätten och andra rättskällor 

även under vissa allmänna rättsprinciper som har fått en särskilt stark 

ställning som rättskälla. Vissa allmänna rättsprinciper kompletterar nämligen 

                                                 
1 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson Ida (red.), EU-rättlig metod: teori och genomslag i 

svensk rättstillämpning, 2 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, 2011, s. 41, 42; se artikel 

288 FEUF.  
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primärrätten och formar dess innehåll. Sådana allmänna rättsprinciper av 

konstitutionell natur har samma primärrättliga status som fördragstexten och 

används av EU-domstolen vid tolkning av fördragen och för utfyllnad av 

luckor i fördragstexten och annan lag i det EU-rättliga systemet.2 Vissa av de 

allmänna rättsprincipernas ställning som oskrivna konstitutionella regler gör 

att sekundärrättslig skriven rätt i regel tolkas till ett resultat som 

överensstämmer med sådana principer.3 I denna uppsats hänvisas till en rad 

olika allmänna rättsprinciper, däribland principen om tilldelade befogenheter, 

proportionalitetsprincipen, subsidiaritetsprincipen och lojalitetsprincipen.  

 EUD:s tolkning av EU-rätten, praxis som rättskälla och 

utvecklingen av oskrivna rättsregler  

Eftersom EU-rätten till stora delar är ”inkomplett”, dvs. saknar heltäckande 

skriven reglering på alla områden där EU-rätten har en inverkan, återfinns 

ofta gällande EU-rätt på vissa områden till övervägande del i rättspraxis. 

Detta betyder att EU-rätten till stora delar utgörs av domarskapta rättsregler. 

Det betyder att ”de oskrivna rättskällorna” dvs. domstolens rättspraxis och 

allmänna rättsprinciper, i regel är mer omfattande och betydelsefulla än de är 

inom den svenska rättsordningen.4 EU-domstolen är EU-rättens uttolkare och 

har sista ordet avseende tolkningen av EU-rättens innebörd. EU-domstolen 

tolkar EU-rättregler utifrån deras ändamålsenliga verkan vilket innebär att 

domstolen väljer den tolkning som är mest gynnsam för EU-rättens 

utveckling. Det betyder att regelns bakomliggande syfte samt dess plats i EU-

rättsystemet i stort beaktas vid dess tolkning. 5 EU-domstolen utvecklar ofta 

med utgångspunkt i författningstext, redan existerande praxis eller 

rättsgrundsats nya rättsregler och bygger sedan vidare på sina skapade regler 

i senare likartade mål genom att hänvisa tillbaka till tidigare rättspraxis och 

applicerar sedan den regel man fastställt där på ett annat liknande fall.6  

                                                 
2Hettne & Otken Eriksson Ida (red.), EU-rättlig metod: teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, 44. 
3 Ibid, s. 73. 
4 Ibid., s. 40, 41. 
5 Ibid., s. 49.  
6 Ibid., s. 50.  
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 EU-domstolarnas roll i EU-rättssystemet och 

lyhördheten för politisk förändring 

EU-rätten är en dynamisk och levande rättsordning som utvecklas i enlighet 

med integrationsföresatserna i fördraget. Ny lagstiftning läggs ständigt fram 

av de politiska institutionerna vilket medför att unionsrätten förändras och 

expanderar till nya områden. EU-domstolarna ansvarar för att lag och rätt 

respekteras men tillser även att luckor och inkonsekvenser i rättssystemet, 

som inte adresserats av EU-lagstiftaren och som dyker upp i samband med 

rättstillämpningen, täcks upp och rättas till.  EU-domstolen är en institution 

som ofta tar del i den mer politiskt betonade utvecklingen inom unionen, och 

väger ibland in integrationspolitiska hänsyn i sin dömande verksamhet. 

Domstolen har i tidigare praxis uppvisat lyhördhet för politisk förändring i 

systemet som helhet, vilket gör att domstolens etablerade praxis också är 

föränderlig. Det händer då och då att äldre rättspraxis tolkas om för att 

anpassas till samhällsförändringar, skiften i värderingsfrågor etc.7   

 Förarbeten i EU-rätten  

I uppsatsen avvänds till viss del förarbeten för att undersöka syftet med och 

bakgrunden till generalklausulen i ATAD och skapa en inblick i vilken 

tolkning lagstiftaren avsåg att ge bestämmelsen. Till skillnad från den 

svenska, präglas den EU-rättliga lagstiftningsprocessen i mycket högre grad 

av omfattande förhandlingar och kompromisser mellan olika parter vilket gör 

att det slutliga resultatet som blir till en bindande rättsakt ofta skiljer sig 

markant från kommissionens ursprungliga lagstiftningsförslag. Så var även 

fallet med ATAD som ändrades runt 15 gånger innan den slutliga versionen 

av direktivet antogs.8 Inom ramen för EU-rättsordningen bör förarbeten 

därför i regel betraktas som mindre tillförlitliga och ska ges mycket mindre 

tyngd som tolkningskälla jämfört med förarbeten i den svenska 

rättsordningen. Med det sagt saknar dock inte förarbeten i EU-rätten 

                                                 
7 Ibid., s. 59 f.  
8 Smit, Daniël, ”The Anti-Tax-Avoidence Directive (ATAD)”, i: Terra/Wattel – European 

Tax Law, Volume 1 General Topics and Direct Taxation, Wattel, Peter J.; Marres, Otto, 

Vermeulen, Hein (editors), 7th edition, Wolters Kluwer, Alphen ann den Rijn, 2019, s. 488.  
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betydelse som tolkningskälla och som underlag för att utröna lagstiftarens 

avsikter. Användningen av förarbeten för tolkning inom EU-rätten har även 

gradvis ökat över tid i takt med en ökad offentlighet och publicering av denna 

typ av dokument av EU:s institutioner.9 I denna uppsats används lagförslag 

från kommissionen som ett led i att söka utröna lagstiftarens avsikt med 

artikel 6 ATAD:s införande och dess avsedda innebörd. 

1.3.3. Doktrin  

 Doktrin som EU-rättskälla 

Juridisk doktrin är inte en officiellt erkänd rättskälla som EU-domstolen 

hänvisar till i sina domar. Doktrinen har däremot en mer indirekt inverkan på 

domstolarnas verksamhet, dels genom att det i generaladvokaternas förslag 

till avgörande ofta finns hänvisningar till synpunkter och argument som 

framförts i doktrinen, dels genom att argument, analyser och uppfattningar 

från doktrinen kommer in i målet på andra sätt, t.ex. genom parternas inlagor.  

Som EU-rättskälla menar Hettne dock att doktrinen ska tillskrivas en mindre 

betydelse än den har i den svenska nationella rättsordningen.10  

 Användningen av doktrin inom ramen för denna 

uppsats  

Inom ramen för denna uppsats används rättsliga reflektioner och redogörelser 

kring gällande EU-rätt i doktrinen på två olika sätt. För det första används 

litteratur som källa i delar av uppsatsen som redogör för innehållet i 

väletablerad och fastställd gällande rätt. Det betyder att jag vid redogörelser 

för innehållet i EU-rättliga principer och rättsregler där det råder konsensus 

om vilken innebörd de har och hur de ska tolkas inte alltid har hänvisat till 

primärkällorna, utan har nöjt mig med att återge vad som sagts om dessa 

regler i doktrinen.11 I de delar av uppsatsen som återger gällande rätt med 

                                                 
9 Hettne & Otken Eriksson (red.), EU-rättlig metod: teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, s. 113, 114. 
10 Ibid., s. 120 f.  
11 Se exempel på sådan användning av litteratur som källa i kapitel 2 som återger 

grundläggande utgångspunkter i EU-rätten som har relevans för uppsatsens undersökande 
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hänvisning till litteraturen har jag använt mig av verk som kan betraktas som 

välkända titlar på EU-skatterättsområdet och EU-rätten i stort som Terra 

Wattel - European Tax Law,12 EU law: text, cases, and materials av Craig 

och De Búrca,13 Directives in EC Law av Prechal14, samt EU-skatterätt av 

Ståhl m.fl.15 

 

I uppsatsens analysdel16 diskuteras artikel 6 ATAD:s utformning, innebörd 

och förhållande till EUD:s praxis och annan EU-reglering på 

skatteflyktsområdet utifrån olika perspektiv och infallsvinklar. I denna del av 

uppsatsen används doktrinen för att ge en representativ och nyanserad bild av 

olika möjliga sätt att tolka och uppfatta innehållet i generalklausulen. Med 

andra ord används alltså inte doktrinen för att återge innehållet i etablerad 

gällande rätt, utan för att problematisera omstridda rättsfrågor och tillföra 

olika perspektiv på hur gällande rätt kan och bör tolkas.  

1.3.4. Forskningsläge och tillgängligt material 

ATAD och dess generalklausul är relativt ny reglering. Även om det finns 

visst material om direktivet och dess bestämmelser är forskningsmaterialet 

inte särskilt omfattande i skrivande stund. Generalklausulen har sedan 

förslaget till ATAD framlades av kommissionen och sedermera antagits av 

rådet främst diskuterats i skatterättsliga tidskrifter av olika sakkunniga jurister 

på skatteområdet. Flera sådana artiklar används som referenser och som 

underlag för diskussion inom ramen för denna uppsats. I litteraturen har jag 

endast kunnat hitta en mer omfattande genomgång och granskning av artikel 

                                                 
delar, samt avsnitt 3.1.1. – 3.1.4. som på ett övergripande plan återger hur domstolens 

hindersprövning går till har jag exempelvis använt andra författares beskrivningar av denna 

prövning som källa till uppsatstexten. 
12 Wattel, Peter J.; Marres, Otto, Vermeulen, Hein (editors), Terra/Wattel – European Tax 

Law, Volume 1 General Topics and Direct Taxation, 7th edition, Wolters Kluwer, Alphen 

ann den Rijn, 2019. 
13 Craig & De Búrca, EU law: text, cases, and materials, 6th edition, Oxford University 

Press, Oxford, 2015. 
14 Prechal, Sacha, Directives in EC Law, 2nd edition, Oxford: Oxford University Press, 

2005. 
15 Ståhl, Kristina; Persson Österman; Roger, Hilling, Maria & Öberg, Jesper, EU-skatterätt, 

3 uppl., Uppsala: Iustus, 2011. 
16 Kapitel 4. 
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6 ATAD i den senaste upplagan av standardverket Terra/Wattel – European 

Tax Law som diskuterar innebörden av generalklausulen och dess förhållande 

till EUD:s missbruksdoktrin. Resonemangen kring ATAD:s och artikel 6 

tolkning i detta verk representerar i detta läge, precis som ståndpunkterna i 

artiklarna i de skatterättsliga tidskrifterna, en av flera uppfattningar avseende 

artikel 6 ATAD:s tolkning i ljuset av det rådande rättsläget.   

 

Det finns även en del material som rör generalklausulen i artikel 1(2)-(3) 

MDBD, som till sin utformning och funktion har väldigt stora likheter med 

generalklausulen i ATAD. För att bredda underlaget och berika uppsatsens 

analys av artikel 6 och dess innebörd har jag valt att även titta på vad som 

sagts i litteratur och tidskrifter om denna bestämmelses utformning och 

tolkning. Sådan ”analogisk användning” av doktrinen anser jag vara 

motiverad mot bakgrund av bestämmelsernas uppenbara likheter och det 

faktum att domstolen ofta tolkar regler av likartad lydelse och/eller likartade 

situationer på ett enhetligt sätt.17 

 

1.4. Avgränsningar  

1.4.1. Fokus på EU-rätten  

Denna uppsats berör endast EU-rättliga frågor samt EU-rättliga regler och 

rättskällor. Den kommande framställningen behandlar således ingen nationell 

reglering som har anknytning till den EU-rätt som diskuteras. Det betyder att 

frågan om hur specifika nationella införlivanderegler, t.ex. den svenska 

skatteflyktslagen, ska tolkas inte berörs inom ramen för denna uppsats. 

Däremot adresseras frågan om hur EU-rätten generellt inverkar på 

medlemsstaternas möjligheter att vidta åtgärder på skatteflyktsområdet med 

utgångspunkt i uppsatsens EU-rättliga analys.  

                                                 
17 Jfr ovan avsnitt 1.3.2.3.  
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1.4.2. ATAD:s övriga bestämmelser och andra 

sekundärrättsregler 

Mot bakgrund av att syftet med denna uppsats är att undersöka artikel 6 

ATAD och dess förhållande till EUD:s rättfärdigandepraxis, kommer 

skatteflyktsdirektivets övriga bestämmelser inte att beröras i väsentlig mån. 

Inom ramen för uppsatsen diskuteras dock annan sekundärrättlig reglering 

som har relevans för diskussionen om hur ATAD artikel 6 kan eller bör tolkas. 

Ett exempel på sådan ”annan reglering” som diskuteras i denna framställning 

är undantagsreglerna i artikel 15(1a) FD, artikel 1(4) MDBD och artikel 5 

RRD som också är en typ av sekundärrättlig reglering på skatteflyktsområdet. 

1.4.3. Val av rättsfall  

Då denna uppsats syftar till att undersöka förhållandet mellan artikel 6 ATAD 

och de villkor som ställs upp inom ramen för domstolens praxis om 

rättfärdigande av nationella regler mot skatteflykt, är det nödvändigt att 

redogöra för innehållet i denna praxis. Domstolen har gjort en 

rättfärdigandeprövning på grunden att motverka skatteflykt inom ramen för 

fördragen i flera olika mål. I denna uppsats har jag valt att endast göra en 

djupgående redogörelse för innehållet i målen Cadbury Schweppes18 och Thin 

Cap Group Litigation19. Anledningen till att jag begränsar min undersökning 

till dessa två mål är dels att dessa två mål har ett särskilt starkt praxisvärde 

eftersom de avgjorts i stor avdelning, dels att jag anser att dessa två mål 

tillsammans ger en tillräckligt klar och representativ bild över domstolens 

etablerade ståndpunkter och villkor för rättfärdigande av nationella 

skatteflyktsregler på grunden motverka skatteflykt. Vidare är Cadbury 

Schweppes och Thin Cap är även de mål som varit mest tongivande avseende 

rättfärdigandegrunden motverka skatteflykt. Detta framgår bl.a. av att det 

                                                 
18 Domstolens dom (stora avdelningen) den 12 september 2006 i mål C-196/04, Cadbury 

Schweppes mot Commissioners of Inland Revenue, ECLI:EU:C:2006:544. 
19 Domstolens dom (stora avdelningen) den 13 mars 2007 i mål C-524/04, Test Claimants 

in the Thin Cap Group Litigation mot Commissioners of Inland Revenue, 

ECLI:EU:C:2007:161. 
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främst är dessa två mål som nämns i doktrinen när frågan om artikel 6 

ATAD:s tolkning och förhållande till EUD:s rättfärdigandepraxis diskuteras. 

 

1.5. Upplägg  

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I kapitel 2 behandlas grundläggande EU-

rättliga utgångspunkter på skatteområdet samt de skyldigheter som följer av 

ett direktiv. Kapitel 3 innehåller en redogörelse för gällande EU-rätt på 

skatteflyktsområdet som är relevant för diskussionen kring ATAD:s 

generalklausul. I kapitel 4 analyseras och diskuteras artikel 6 ATAD utifrån 

olika infallsvinklar, perspektiv, uppfattningar i doktrin om dess tolkning samt 

de rättskällor som i nuläget finns att tillgå på det EU-rättliga 

skatteflyktsområdet. I kapitel 5 avslutas uppsatsen med en avslutande 

sammanfattning, diskussion och slutsatser.   
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2. EU:s kompetens på området 

direkt beskattning, 

införlivande av 

minimidirektiv och 

direktivkonform tolkning 
 

2.1. EU:s kompetens på det direkta 

skatteområdet 

2.1.1. Gränsen mellan unionens och 

medlemsstaternas kompetens 

EU:s lagstiftningskompetens grundas på principen om tilldelade 

befogenheter vilket är lagstadgat i fördraget. Principen preciseras i artikel 

5(2) FEU där det anges att unionen endast får handla inom ramen för de 

befogenheter som medlemsstaterna tilldelat den i fördragen för att uppnå de 

mål som fastställs där.  I artikel 5(1) FEU fastställs vidare att subsidiaritets- 

och proportionalitetsprinciperna styr utövandet av de befogenheter som EU 

tillerkänts i fördragen. Således styr principen om tilldelade befogenheter 

vilken kompetens unionen har medan subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna styr gränserna vid utövandet av denna 

kompetens.20  

 Subsidiaritetsprincipen  

Subsidiaritetsprincipens definieras i fördragstexten i artikel 5(3) FEU:  

 

Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de 

områden där den inte har exklusiv befogenhet vidta en 

                                                 
20 Szudoczky, Rita & Weber, Dennis, “Constitutional Foundations: EU Tax Competences; 

Treaty Basis for Tax Integration: Sources and Enactment of EU Tax Law”, i: Terra/Wattel 

– European Tax Law Volume 1 General Topics and Direct Taxation, s. 12;   Craig, Paul & 

De Búrca, Gráinne, EU law: text, cases, and materials, s. 96. 
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åtgärd endast om och i den mån som målen för den 

planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan 

uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå 

eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund 

av den planerade åtgärdens omfattning eller 

verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.  

 

Som Szudoczky och Weber framhåller är subsidiaritetsprincipens fulla 

innebörd inte helt lätt att fastställa eftersom fördragstexten är oprecist 

formulerad och det är ont om klargörande praxis från EUD. Som 

konstitutionell princip konstaterar de dock att den är avsedd för att säkerställa 

att den rådande maktfördelningsordningen inom EU upprätthålls och att 

unionen inte överträder de kompetensgränser som satts inom ramen för 

fördragen.21 Subsidiaritetsprincipen aktualiseras i huvudsak när EU vidtar 

åtgärder på områden där det råder delad kompetens eller unionen endast har 

en kompletterande kompetens i förhållande till medlemsstaterna.22 Principen 

får också genomslag i de fall EU-åtgärder vidtas på områden där 

medlemsstaterna har exklusiv kompetens.23 

 Proportionalitetsprincipen som konstitutionell princip 

och som tolkningsprincip 

Proportionalitetsprincipen är både en konstitutionell princip som är avsedd att 

avgränsa unionerna kompetens i förhållande till medlemsstaterna och en 

allmän rättsprincip som tillämpas i rättstillämpningen på alla möjliga 

områden.24  

 

Den konstitutionella proportionalitetsprincipen som reglerar unionens 

kompetensutövande återfinns i artikel 5(4) FEU och har följande lydelse: 

 

                                                 
21 Szudoczky, Rita & Weber, Dennis, “Constitutional Foundations: EU Tax Competences; 

Treaty Basis for Tax Integration: Sources and Enactment of EU Tax Law”, i: Terra/Wattel 

– European Tax Law Volume 1 General Topics and Direct Taxation, s. 13.   
22 Ibid.  
23 Craig & De Búrca, EU law: text, cases, and materials, s. 98.  
24 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens Grunder, 6 uppl., Stockholm: Norstedts 

Juridik, 2018, s. 164 f.   
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Enligt proportionalitetsprincipen ska unionens åtgärder till innehåll och form 

inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen. 

 

Proportionalitetsprincipen som tillämpas inom ramen för rättstillämpningen 

föreskriver att en åtgärd som vidtas i syfte att uppnå ett visst ändamål inte får 

vara mer betungande eller långtgående för den enskilde/berörda parten än vad 

som kan anses nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet.25  

2.1.2. EU:s kompetensområden, direkt 

beskattning och artikel 115 FEUF 

 EU:s kompetens på det direkta skatteområdet 

I artikel 3–6 FEUF listas EU:s kompetensområden. Tittar man på dessa 

fördragsregler upptäcker man snabbt att direkt beskattning inte är ett av de 

områden där EU tillerkänts en uttrycklig fördragstadgad 

lagstiftningskompetens.26 Utgångspunkten är därför att medlemsstaterna har 

exklusiv kompetens i frågor som rör direkt beskattning. Även om EU-rätten 

normalt inte har någon direkt inverkan på området direkt beskattning, betyder 

inte det att det att EU-rätten saknar betydelse på detta område. Då 

medlemsstaternas skattereglering ofta påverkar gränsöverskridande handel, 

investeringar och anställningar inom unionen, får utövandet av den exklusiva 

nationella beskattningskompetensen ibland effekter som direkt inverkar på 

EU:s inre marknad. När nationell reglering inverkar på den inre marknadens 

funktion kan det aktualisera primärrättliga regler som i sin tur kan inskränka 

medlemsstatens möjligheter att utöva sin beskattningsrätt. Därför kan EU-

rätten i många fall få en indirekt effekt på medlemsstaternas direkta 

beskattning.27   

                                                 
25 Ibid.   
26 Szudoczky & Weber, “Constitutional Foundations: EU Tax Competences; Treaty Basis 

for Tax Integration: Sources and Enactment of EU Tax Law”, i: Terra/Wattel – European 

Tax Law, Volume 1, General Topics and Direct Taxation, s. 11. 
27 Ibid., s. 12. 
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 Skyddet för staternas skattesuveränitet och artikel 115 

FEUF  

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna anses ofta vara relativt svaga 

komptensbegränsande instrument för att motverka att unionen utvidgar sina 

befogenheter på bekostnad av medlemsstaternas kompetens.28 På områden 

där EU som utgångspunkt saknar kompetens, t.ex. direkt beskattning, finns 

dock ytterligare en garant för att de fördragstadgade kompetensförhållandena 

ska upprätthållas. Införandet av unionsrättsliga bestämmelser som rör direkt 

beskattning kan nämligen endast ske genom det förfarande som föreskrivs i 

artikel 115 FEUF som anger att medlemsstaterna enhälligt kan besluta om 

införandet av gemensamma regler om direkt beskattning genom direktiv. Det 

sagda innebär att harmonisering av direkt beskattning endast kan ske om 

samtliga medlemsstater fattar beslut därom i enhällighet och i samförstånd.  

2.1.3. Den allmänna principen om unionsrättens 

företräde  

Principen om unionsrättens företräde, eller företrädesprincipen som den 

också kallas, är en allmän rättsprincip som reglerar relationen mellan 

unionsrätt och nationell rätt.  Den utgör en garanti för att unionsrätten får 

effektivt genomslag i medlemsstaterna genom att föreskriva att en EU-rättslig 

regel alltid ska ges företräde framför en nationell regel. I praktiken innebär 

detta att den nationella rättstillämparen inte ska tillämpa en nationell 

bestämmelse om denna står i strid med EU-rätten oavsett om den aktuella EU-

regeln är av primärrättslig eller sekundärrättlig natur.29 Företrädesprincipen 

är nära sammanlänkad med principen om tilldelade befogenheter då EU-

rättens överordnade position betraktas som en följd av att medlemsstaterna 

genom fördraget överlåtit en del av sin lagstiftningsmakt till unionens 

                                                 
28 Ibid., s. 13-14.  
29 Hettne & Otken Eriksson (red.), EU-rättlig metod: teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, s. 173, 174; Szudoczky & Weber, “Constitutional Foundations: EU Tax 

Competences; Treaty Basis for Tax Integration: Sources and Enactment of EU Tax Law”, 

Terra/Wattel – European Tax Law Volume 1, General Topics and Direct Taxation, s. 21.  
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institutioner och därigenom inskränkt sina egna suveräna befogenheter på det 

område som täcks av den EU-rättsliga regleringen.30  

 

2.2. Skyldigheterna som följer av ett 

direktiv  

2.2.1. Medlemsstaternas skyldighet att införliva 

direktiv och respektera dess innehåll  

Direktiv är en sekundärrättslig rättsakt som riktar sig mot medlemsstaterna 

och är bindande med avseende på det resultat som skall uppnås.31 

Medlemsstaterna har en skyldighet att tillse att det inte finns med direktivet 

motstridiga bestämmelser i nationell rätt och ska anta regler eller vidta andra 

åtgärder som är nödvändiga för att förverkliga det resultat som direktivet 

syftar till.32 Skyldigheten att införliva direktiv följer av artikel 288 och 

lojalitetsprincipen i artikel 4(3) FEU som ger uttryck för medlemsstaternas 

allmänna skyldighet att efterleva de rättsakter som antas gemensamt inom 

unionen:  

 

Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, både 

allmänna och särskilda, för att säkerställa att de 

skyldigheter fullgörs som följer av fördragen eller av 

unionens institutioners akter. 

 

Medlemsstaternas skyldighet att tillse att ett direktivs resultat uppnås följer 

således av artikel 288 FEUF, lojalitetsprincipen samt det aktuella direktivet 

som sådant vilket också framgår av artikel 4(3) FEU.  

                                                 
30 Hettne & Otken Eriksson (red.), EU-rättlig metod: teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, s. 173. 
31 Artikel 288(3) FEUF. 
32 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättlig metod: teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, s. 179.  
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2.2.2. Införlivning och mer långtgående nationella 

standarder 

 Införlivning och respekt för direktivets koncept och 

principer  

Ett direktiv måste som utgångspunkt införlivas i nationell rätt innan reglerna 

kan börja tillämpas. Vid införlivningen av direktivregler är det viktigt att 

medlemsstaterna respekterar de koncept och principer som ett direktiv 

innehåller när det omvandlas till nationell rätt för att dess eftersträvade 

resultatet ska uppnås och reglerna ska få samma genomslag i hela unionen. 

Även om en nationell regel som införlivar ett direktiv till formen är en 

nationell bestämmelse har den fortfarande en EU-rättslig innebörd som 

uttolkas av EU-domstolen.33 Därför blir sådana nationella bestämmelsers 

innebörd beroende av EUD:s rättspraxis och ska tolkas mot bakgrund av EU-

rättsliga termer och koncept som är fristående från samma termers innebörd i 

den nationella rättsordningen.34  

 Effekten av minimiharmonisering och betydelsen för 

medlemsstaternas handlingsutrymme vid införlivning 

och tillämpning 

Metoden för harmonisering och det berörda rättsområdet har stor betydelse 

för vilka krav som ställs på medlemsstaterna i samband med implementering 

av ett direktivs regler. Inom områden där det råder total harmonisering har 

medlemsstaterna förlorat sitt handlingsutrymme att vidta självständiga 

åtgärder med undantaget för det utrymme de uttryckligen tillerkänns enligt 

direktivet i fråga. På områden där en mer begränsad eller en låg grad av 

harmonisering råder och man infört minimistandarder, har medlemsstaterna 

innehållsmässigt större möjligheter att införa eller bibehålla redan existerande 

regler som avviker från direktivets standarder. Detta förutsätter dock att de 

nationella bestämmelserna tillfredsställer de minimikrav som direktivet i 

                                                 
33 Ibid., s. 181; Prechal, Sacha, Directives in EC Law, s. 75.  
34 Hettne, Otken Eriksson (red.), EU-rättlig metod: teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, s. 181 f.  
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fråga uppställer och att den nationella regleringen är förenlig med fördragen 

och unionsrätten i övrigt. Det sagda betyder att medlemsstaterna vid 

minimiharmonisering har rätten att vidta åtgärder/införa bestämmelser och 

tillämpa dessa inom ramen för ett handlingsutrymme vars nedre gräns 

bestäms av den minimistandard som fastställts av aktuellt direktiv och en övre 

gräns som bestäms av den maximistandard som följer av fördragen.35  

 

I anslutning till vad som sades i föregående avsnitt (2.2.2.1.) är det även 

viktigt att notera att införlivanderegler som avviker från direktivets innehåll 

och inför mer långtgående standarder inte längre har ett rent harmoniserat 

EU-rättligt innehåll. Till den del nationella införlivanderegler går utöver det 

gemensamma harmoniserade minimikravet, utgörs de av rent nationell 

reglering. Tolkningar av innehållet i en nationell införlivanderegel som 

innehåller ett EU-rättligt minimikrav och överskjutande nationella 

standarder, har är således delvis en EU-rättlig regel som ska uttolkas av EU-

domstolen och delvis en rent nationell reglering vars innehåll ska uttolkas av 

den nationella lagstiftaren och har samma relation till EU-rätten som helhet 

som all annan nationell reglering av motsvarande slag.36 

2.2.3. Unions-/direktivkonform tolkning 

De krav som ställs i samband med medlemsstaternas implementering av 

direktiv är endast en del i medlemsstaternas skyldigheter att tillse att direktiv 

och unionsrätten som helhet får effektivt genomslag i de nationella 

rättsordningarna. Den andra delen av denna skyldighet faller på den nationella 

rättstillämparena som genom unionskonform/direktivkonform tolkning måste 

tillse att direktiv får sin avsedda effekt i rättstillämpningen.37 EUD har i praxis 

utvecklat och klarlagt vilka skyldigheter som principen om direktivkonform 

tolkning ålägger den nationella rättstillämparen. Enligt denna praxis 

ankommer det på rättstillämparen att, så långt det är möjligt, tolka och 

                                                 
35 Prechal, Directives in EC Law, s. 44.  
36 Update by Brokelind & Wattel, ”Free movement and Tax Base integrity”, i: Terra/Wattel 

– European Tax Law, Volume 1 General Topics and Direct Taxation, s. 655. 
37 Ibid, s. 132 f.; Craig, De Búrca, EU law: text, cases, and materials, s. 209.  
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tillämpa nationell införlivandelag mot bakgrund av det aktuella direktivets 

ordalydelse och syfte och i enlighet med unionsrättens krav.38 Principen om 

direktivkonform tolkning rör i första hand bestämmelser i nationell rätt som 

utgör nationella införlivanderegler, men kräver även att all nationell rätt 

tillämpas på ett sådant sätt att den överensstämmer med det aktuella 

direktivets eftersträvade mål.39  

 

 

  

                                                 
38 Domstolens dom av den 10 april 1984 i mål 14/83, Sabine von Colson och Elisabeth 

Kamman mot Nortrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:1984:153, p. 26, 28; se även samma 

resonemang i domstolens dom den 5 oktober 2004 i de förenade målen C-397/01-C-403/01, 

Pfeiffer m.fl. mot Deutsches Rotes Kreutz, Kreisverband Waldshut eV, 

ECLI:EU:C:2004:584, p. 119.  
39 Förenade målen C-397/01-C-403/01, Pfeiffer m.fl., p. 115   
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3. EU-rätten och 

skatteflyktsregler 

3.1. Primärrätten och EU-domstolens 

hindersprövning  

3.1.1. Den primärrättliga prövningen av nationella 

skatteregel 

EU-rätten har, som jag konstaterade i föregående kapitel, genom fördragen 

en indirekt inverkan på regleringen av direkta skatter även om det fortsatt är 

ett kompetensområde som är exklusivt för medlemsstaterna.40 Nationella 

skatteregler måste därför vara förenliga med primärrättens principer och 

måste i enligheten med principen om EU-rättens företräde sättas åt sidan om 

de strider mot fördragets bestämmelser.41 I sammanhanget är det även viktigt 

att notera att även nationella skatteflyktsregler som har sitt ursprung i ett EU-

rättlig minimidirektiv, exempelvis ATAD,42 är att betrakta som rent 

nationella skatteregler till den del de avviker från det gemensamma 

minimikravet som stadgas i direktivet.43 Nationella införlivanderegler ska 

därför till den del de innehåller nationella, från direktivet avvikande 

standarder, prövas i ljuset av fördragen på samma villkor som rent nationella 

skatteregler.44 Frågan om nationella skattereglers förenlighet med fördragen 

aktualiseras i samband med att skattskyldiga utnyttjar sin rätt till fri rörlighet 

och därför har EU-domstolen utvecklat en relativt väletablerad praxis 

avseende denna typ av situationer.45 I följande avsnitt kommer jag redogöra 

för EUD:s prövning av nationella skatteregler i ljuset av fördragen och rätten 

till fri rörlighet med ett särskilt fokus på skatteflyktsregler.  

 

                                                 
40 Jfr. avsnitt 2.1.2.1.  
41 Jfr. Avsnitt 2.1.3. avseende principen om EU-rättens företräde.  
42 Direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 (ATAD), artikel 3. 
43 Jfr. avsnitt 2.2.2.2.  
44 Update by Brokelind & Wattel, ”Free movement and Tax Base integrity”, i: Terra/Wattel 

– European Tax Law, Volume 1 General Topics and Direct Taxation, s. 655. 
45 Ståhl m.fl., EU-skatterätt, s. 70-71. 
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3.1.2. En hindersprövning i tre steg  

Prövningen av om en nationell skatteregel står i strid med fördragens 

principer om fri rörlighet kallas ofta för en hindersprövning och sker i tre steg. 

Det första steget i prövningen består i att konstatera att ett faktiskt hinder mot 

den fria rörligheten föreligger. För att en nationell skatteregel ska anses vara 

fördragstridig måste någon på grund av regelns tillämpning ha hindrats från 

att utöva sin rätt till fri rörlighet på något sätt. Eftersom fördragsfriheterna 

endast kan aktualiseras i gränsöverskridande situationer kan en skatteregel 

som tillämpas på rent interna förhållanden inte konstituera ett hinder.46 Det 

andra steget i hindersprövningen är att bedöma om tillämpningen av den 

aktuella skatteregeln medför en negativ särbehandling av en 

gränsöverskridande situation jämfört med en motsvarande inhemsk situation. 

En negativ särbehandling föreligger normalt när gränsöverskridande 

förhållanden behandlas skattemässigt sämre än motsvarande inhemska 

förhållanden. Negativ särbehandling föreligger dock inte om den 

gränsöverskridande situationen behandlas på ett mer förmånligt eller samma 

sätt som motsvarande inhemsk situation.47 Det räcker dock att tillämpningen 

av en nationell skatteregel i ett enda enskilt fall anses ha en hindrande effekt 

för att regeln som sådan ska anses vara fördragstidig, oavsett om den i andra 

fall inte medför en negativ särbehandling.48 Om hinder anses föreligga enligt 

steg ett och två återstår det sista steget i hindersprövningen som består i att 

bedöma om skatteregeln trots sin hindrande verkan kan rättfärdigas med 

hänsyn till ett trängande allmänintresse.49 Hindrande regler kan antingen 

rättfärdigas på de grunder som anges i fördraget, eller på någon av de grunder 

som utarbetats i praxis inom ramen för den s.k. rule of reason-prövningen. I 

skattesammanhang är det rule of reason-grunderna som har absolut störst 

relevans då fördragsgrunderna aktualiseras mycket sällan.50 Av denna 

anledning kommer jag inte att redogöra vidare för rättfärdigande av 

                                                 
46 Ibid., s. 71 f.  
47 Ibid, s. 72.  
48 Ibid. s. 73.  
49 Ibid., s. 74.  
50 Ibid., s. 147, 149.  
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skatteregler enligt fördragsgrundera, utan kommer i det följande avsnittet 

endast att redogöra för praxis-baserade rättfärdigandegrunder. 

3.1.3. Rättfärdigande enligt rule of reason 

För att en nationell skatteregel ska kunna rättfärdigas med stöd av rule of 

reason måste några allmänna krav vara uppfyllda. Skatteregeln måste vara 

tillämplig på en icke-diskriminerande sätt, framstå som motiverad med 

hänsyn till ett trängande allmänintresse, ska vara ämnad att säkerställa 

förverkligandet av den målsättning som eftersträvas och vara proportionerlig 

i förhållande till det mål som eftersträvas.51 I praxis har EUD etablerat några 

rättfärdigandegrunder som av domstolen erkänts som trängande 

allmänintressen. Några exempel på erkända rättfärdigandegrunder är 

upprätthållandet av effektiv skattekontroll och skatteuppbörd, bevara 

skattesystemets inre sammanhang, behovet att bevara en väl avvägd 

fördelning av beskattningsrätten och motverka skatteflykt. 

Rättfärdigandegrunderna inbegriper var för sig särskilda krav som måste vara 

uppfyllda för att de med framgång ska kunna åberopas av en medlemsstat till 

stöd för en hindrande nationell skatteregel. Vid bedömningen av om en 

nationell regel kan godtas måste regelns syfte, utformning och 

tillämpningsområde beaktas.52  

 Rättfärdigandegrunderna som berörs i denna uppsats  

Rättfärdigandegrunden motverka skatteflykt är särskilt viktig när man talar 

om skatteflyktsregler och är därför även av central betydelse inom ramen för 

denna uppsats.  Därför kommer jag i denna framställning att fokusera på 

domstolens praxis kring denna rättfärdigandegrund. Då 

rättfärdigandegrunden att motverka skatteflykt även förekommer i mål där 

rättfärdigande av en nationell skatteflyktsregel skett i kombination med 

grunden bevara den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten kommer 

                                                 
51 Ibid., s. 149.  
52 Ibid. s. 167.  
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denna typen av mål och deras betydelse för undersökningen i denna uppsats 

också att adresseras inom ramen för detta kapitel. 

3.1.4. Rättfärdigandegrunden att motverka 

skatteflykt  

 Cadbury Schweppes och kravet om rent konstlade 

upplägg  

Även om en nationell skatteregel anses vara hindrande enligt det första och 

andra steget i hindersprövningen, kan den under vissa givna omständigheter 

vara rättfärdigad om den syftar till att motverka skatteflykt.53 För att en 

medlemsstat med framgång ska kunna hävda att en nationell hindrande regel 

är ämnad att motverka skatteflykt måste den uppfylla särskilda kriterier. En 

grundförutsättning är att den aktuella skatteregeln inte ska kunna tillämpas 

grundat på en allmän presumtion om missbruk enligt förutbestämda kriterier; 

exempelvis är det inte tillåtet att fastslå att skatteflykt eller 

skatteundandragande föreligger endast grundat på omständigheten att ett 

bolags moderbolag har sitt hemvist i en annan medlemsstat.54 För att en 

nationell skatteflyktsregel ska anses vara rättfärdigad är det därför nödvändigt 

att den specifikt är riktad mot förfaranden som konstituerar rent konstlade 

upplägg vars syfte är att kringgå nationell skatt, vilket domstolen fastslog i 

målet Cadbury Schweppes som rörde nationella CFC-regler.55 Kravet om rent 

konstlat upplägg dikterar således vad som enligt EUD konstituerar sådant 

missbruk som medlemsstaterna har rätt att motverka med stöd av hindrande 

nationella skatteflyktsregler i situationer som omfattas av fördragen.  I 

Cadbury Schweppes fastställde domstolen att följande tre kriterier måste vara 

uppfyllda för att ett upplägg ska kunna anses vara rent konstlat: 

(1) den skattskyldige har haft en avsikt att uppnå en skattemässig fördel 

(subjektivt kriterium);  

                                                 
53 Ibid., s. 152. 
54 Mål C-196/04, Cadbury Schweppes, p. 50; mål C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 

73. 
55 Mål C-196/04, Cadbury Schweppes, p. 55, 75. 
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(2) av de objektiva verifierbara omständigheterna i målet framgår att det 

ändamål som eftersträvas med etableringsfriheten (dvs. att möjliggöra 

verkliga etableringar och drivande av reell ekonomisk verksamhet i 

andra medlemsstater) inte uppnåtts trots att kraven i unionsrätten 

formellt sett har iakttagits (objektivt kriterium);  

(3) upplägget saknar (baserat på objektiva omständigheter) en ekonomisk 

förankring som återspeglar den ekonomiska verkligheten (objektivt 

kriterium).56 

Det är avgörande att såväl det subjektiva som de objektiva kriterierna är 

uppfyllda för att ett rent konstlat upplägg ska anses föreligga. EU-domstolen 

klargjorde vidare att ett upplägg inte längre ska betraktas som rent konstlat 

om det av någon av de objektiva verifierbara omständigheterna i målet 

framgår att det aktuella upplägget i någon grad har en ekonomisk förankring, 

oavsett om det även finns skattebetingade skäl som motiverar det.57 Det sagda 

innebär att avsikten att uppnå en skattefördel saknar betydelse om ett upplägg 

(vilket just i detta fall bestod i en etablering) objektivt sett kan anses ha 

ekonomisk förankring.  

 Thin Cap Group Litigation – fiktiva upplägg  

I målet Thin Cap Group Litigation i vilket domstolen hindersprövade 

nationella underkapitaliseringsregler vars rättsföljd var att räntebetalningar 

vid koncerninterna lån mellan dotterbolag och moderbolag oklassificerades 

till utdelad vinst, upprepade och bekräftade domstolen de kriterier för 

missbruk som fastställts i Cadbury Schweppes.58  I detta mål anförde 

domstolen att en hindrande nationell skatteflyktsregel måste vara riktad mot 

fiktiva upplägg vars huvudsakliga syfte är att kringgå den berörda 

medlemsstatens skattelagstiftning för att kunna rättfärdigas. Man klargjorde 

vidare att förekomsten av ett fiktivt upplägg i det enskilda fallet ska fastställas 

                                                 
56 Mål C-196/04, Cadbury Schweppes, p. 64 ff. 
57 Mål C-196/04, Cadbury Schweppes, p. 65, 67.  
58 Ståhl, m.fl, EU-skatterätt, s. 153; Jfr. Lang, Michael,”Cadbury Schweppes’ Line of Case 

Law from the member States’ Perspective”, i: Prohibition of Abuse of Law: a New General 

Principle of EU Law?, de La Fereira, Rita, Vogenauer, Stefan (editors), Oxford: Hart, 2011 

s. 438.  
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genom beaktandet av objektiva verifierbara omständigheter och inte grundat 

på en allmän presumtion om att upplägget i sig konstituerar ett missbruk.59  

Även om det tycks råda en allmän konsensus om att rent konstlat-testet är det 

samma i både Cadbury Schweppes och Thin Cap, är det anmärkningsvärt att 

domstolen använder olika begrepp för att beskriva samma krav i de båda 

målen. Att domstolen tillämpar samma kriterier i båda målen framgår bl.a. av 

att domstolen i Thin Cap hänvisar tillbaka till sitt resonemang i Cadbury 

Schweppes. Dessutom har EUD i efterkommande mål hänvisat tillbaka till 

såväl Thin Cap som Cadbury Schweppes som underlag för att uppställa kravet 

att nationella skatteflyktsregler måste vara riktade mot fiktiva upplägg som 

saknar ekonomisk förankring,60 vilket styrker antagandet om att kraven i de 

båda målen av domstolen anses vara de samma.  

 

Faktum kvarstår dock att det finns en terminologisk skillnad mellan Cadbury 

Schweppes och Thin Cap. Istället för att tala om ett rent konstlat upplägg, 

uppställs kravet i Thin Cap att en transaktion grundat på verifierbara objektiva 

omständigheter helt eller delvis måste utgöra ett fiktivt upplägg vars 

huvudsakliga syfte är att kringgå en medlemsstats skattelagstiftning.61 Om 

man tar hänsyn till den terminologiska nyansskillnaden i de olika begreppen, 

kan det språkligt sett framstå som att kravet i Thin Cap skiljer sig från kravet 

i Cadbury Schweppes. I de båda målen finns en begreppsmässig 

nyansskillnad i såväl det objektiva som det subjektiva kriteriet för missbruk. 

Med tanke på att formuleringen av ATAD artikel 6 har gett upphov till 

diskussion om hur denna bestämmelse ska tolkas i förhållande till domstolens 

praxis, menar jag att det inför uppsatsens analysdel kan vara relevant att söka 

förstå skälen bakom den varierande terminologin och de bakomliggande 

resonemangen i Cadbury Schweppes respektive Thin Cap. Detta kan bidra till 

                                                 
59 mål C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 79-81; jfr. Ståhl m.fl., EU-skatterätt, s. 153 

f.  
60 Jfr. Lang, Michael, ”Cadbury Schweppes’ Line of Case Law from the member States’ 

Perspective”, i: Prohibition of Abuse of Law: a New General Principle of EU Law?, s. 438; 

se domstolens dom 17 januari 2008 i mål C-105/07 NV Lammers & Van Cleeff mot 

Belgische Staat, ECLI:EU:C:2008:24, p. 28.  
61 Mål C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 81.  
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att öka förståelsen för hur man kan tolka ATAD artikel 6 samt hur 

bestämmelsen relaterar till EUD:s rättfärdigandepraxis. 

 Rent konstlat och helt eller delvis fiktivt upplägg – en 

begreppsmässig skillnad utan materiell betydelse 

En förklaring till varför terminologin skiljer sig åt i de Cadbury Schweppes 

och Thin Cap kan enligt mig vara att det finns en klar skillnad mellan de regler 

och upplägg som var föremål för prövning i respektive mål. Eftersom reglerna 

i de olika målen i grunden var av olika karaktär (CFC-regler respektive 

underkapitaliseringsregler), medförde det att domstolen uppställde olika krav 

på hur respektive nationell regel behövde vara utformad för anses vara riktad 

mot rent konstlade upplägg. I Thin Cap gjordes nämligen en distinkt 

uppdelning mellan en räntetransaktions genuina och fiktiva del. En sådan klar 

uppdelning kan göras av denna typ av upplägg eftersom en avtalad ränta 

mellan två parter i en intressegemenskap alltid kan jämföras med sådan ränta 

som motsvarar objektivt verifierbara marknadsmässiga räntesatser (prövning 

enligt armlängdsprincipen).62 Domstolens formulering helt eller delvis fiktivt 

upplägg i Thin Cap kan således betraktas som ett uttryck för att missbruk 

inom ramen för fördragen kan anses föreligga även om upplägget endast är 

rent fiktivt till en urskiljbar del. En nationell skatteflyktsregel som angriper 

ett delvis fiktivt upplägg kan således endast rättfärdigas om den riktas mot ett 

uppläggs urskiljbara fiktiva del.63 Helt eller delvis fiktivt upplägg är därför 

inte ett avsteg från kravet i Cadbury Schweppes eftersom endast nationella 

skatteflyktsregler som riktas mot ett uppläggs rent konstlade del är 

acceptabla. Skatteflyktsregler som träffar både den fiktiva delen och den 

genuina (marknadsmässiga delen) av en transaktion går således inte att 

rättfärdiga.  

 

                                                 
62 Mål C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 80; Jfr. Smit, Daniël, ”The Anti Tax 

Avoidence Directive”, i: Terra/Wattel – European Tax Law Volume 1 General Topics and 

Direct Taxation, s. 632. 
63 Mål C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 83. 
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Avseende det subjektiva kravet talar domstolen i Cadbury Schweppes om att 

den skattskyldige måste ha en avsikt att uppnå en skattemässig fördel,64 

medan man i Thin Cap anger att det fiktiva uppläggets huvudsakliga syfte ska 

vara att kringgå den berörda medlemsstatens skattelagstiftning. Vi vet redan 

att kraven materiellt har samma innebörd, så även om formuleringarna skiljer 

sig åt måste de förstås som olika sätt att uttrycka samma subjektiva krav. Rent 

logiskt är det inte svårt att förlika sig med att dessa två formuleringar är två 

uttryck för ett och samma villkor, då det inte framstår som felaktigt att hävda 

att ett uppläggs huvudsakliga syfte att kringgå en medlemsstats 

skattelagstiftning är det samma som att den enskildes avsikt att uppnå en 

skattemässig fördel. Båda formuleringarna ger i grund och botten uttryck för 

samma sak; att det dominerande bakomliggande motivet till upplägget ska 

vara präglat av skattemässiga överväganden. Språkligt sätt antyder däremot 

huvudsakligt syfte i högre grad än avsikt att få en skattemässig fördel att den 

skattskyldige även kan/får ha andra skäl till upplägget i fråga. Även denna 

nyansskillnad skulle kunna förklaras av att upplägget i Thin Cap i sin helhet 

(inbegripet både den fiktiva och den genuina delen) kunde anses vara 

motiverat av mer än ett skäl, där det huvudsakliga syftet, hänförligt till den 

fiktiva delen, ansågs vara att kringgå skattelagstiftning samtidigt som man 

gav utrymme för att upplägget även kunde vara motiverat av andra skäl som 

hänförde sig till dess genuina del.  

 Proportionalitet 

Även om en nationell skatteregel riktar sig mot rent konstlade upplägg och 

uppfyller de subjektiva och objektiva kriterierna måste den även vara 

proportionerlig i förhållande till ändamålet att motverka skatteflykt för att 

kunna rättfärdigas. Av domstolens praxis framgår vissa krav som ställts för 

proportionalitet i de enskilda fallen. Exempelvis fastställde domstolen 

Cadbury Schweppes och Thin Cap att det för proportionalitet krävdes att den 

skattskyldige skulle ha möjlighet att framställa bevis och åberopa 

omständigheter som kunde styrka att det berörda upplägget var motiverat av 

                                                 
64 Mål C-196/04, Cadbury Schweppes, p. 64.  
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affärsmässiga skäl.65 Proportionalitetsbedömningen är dock relativ i sin natur 

och kraven som ställs för att proportionalitet ska föreligga kan ofta variera 

utifrån omständigheterna som föreligger i varje enskilt fall. Därför är det 

närmast omöjligt att helt kartlägga och förutse vilka exakta krav som ställs 

för att en nationell regel ska vara proportionerlig. Proportionalitetsfrågan 

utgör det andra steget i rättfärdigandeprövningen och har avgörande betydelse 

för utfallet i ett givet mål. Dock är det en fråga som i sig är mycket komplex 

att utreda och kräver en ingående studie för att kunna diskuteras med rättvisa 

och i den detalj som frågan förtjänar. Med hänsyn till denna uppsats 

omfattning samt att dess primära syfte är att undersöka förhållandet mellan 

ATAD artikel 6 och de villkor som domstolen satt upp för vad som 

konstituerar missbruk inom ramen för fördragen, kommer jag därför inte att 

inom ramen för denna uppsats att gå närmare in på 

proportionalitetsbedömningen. Dock vill jag uppmuntra läsaren till att 

självständigt titta närmare på frågan för att skapa sig en fulländad helhetsbild 

kring EU-rättläget avseende skattflyktsregler.  

3.1.5. Cadbury Schweppes och Thin Cap – uttryck 

för den skatterättsliga missbruksdoktrinen  

Domstolens prövning i Cadbury Schweppes (och Thin Cap) benämns ibland 

missbruksdoktrinen (engelska: abuse of law doctrine) och är ett utlopp av 

domstolens allmänna ståndpunkt att de rättigheter som följer av unionsrätten 

inte ska kunna utnyttjas av den enskilde i syfte att uppnå otillbörliga 

förmåner. Denna oskrivna princip föreskriver att den enskilde ska kunna 

nekas de rättigheter eller förmåner som normalt tillfaller denne enligt 

unionsrätten om dessa rättigheter missbrukas. Missbruksdoktrinen har 

utvecklats i praxis under en längre tid och har även tillämpats av domstolen 

på andra rättsområden.66 När jag i följande delar av uppsatsen talar om 

                                                 
65 Mål C-196/04, Cadbury Schweppes, p. 57, 70; mål 524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 

82.  
66 Szudoczky, Rita, The sources of EU law and their relationships: lessons for the field of 

taxation : primary law, secondary law, fundamental freedoms and state aid rules, 

Amsterdam: IBFD, 2014, s. 424. 
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missbruksdoktrinens villkor refereras dock specifikt till de rent konstlat-krav 

som följer av Cadbury Schweppes och Thin Cap-målen då dessa två 

avgöranden preciserar vad som konstituerar missbruk av fördragen i 

situationer då en skattskyldig utnyttjar de fria rörligheterna i syfte kringgå 

nationell skattelagstiftning.67  

3.1.6. Rättfärdigande av skatterättsliga hinder på 

dubbla grunder  

Som jag nämnde tidigare finns det mål där domstolen har gjort en 

dubbelrättfärdigandeprövning på grunderna motverka skatteflykt och bevara 

den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten. Ståhl m.fl. noterar att 

domstolen i mål där rättfärdigandeprövningen sker på mer än en grund 

normalt inte tillämpar samma strikta och ovillkorliga krav som annars 

uppställs inom ramen för de separata rättfärdigandegrunderna när dessa 

åberopas självständigt för att motivera ett hinder av den fria rörligheten. 

Exempelvis finns det mål där domstolen släppt på kravet att en nationell 

skatteregel ska vara riktad mot ett rent konstlat upplägg för att vara motiverad 

av syftet att motverka skatteflykt när denna grund åberopats i kombination 

med behovet att bevara den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten.68  

 Dubbelt rättfärdigande av störst betydelse vid prövning 

av särskilda skatteflyktsregler 

Frågan om rättfärdigade av skatteregler och vad som krävas för att en 

nationell skatteflyktsregel ska vara godtagbar inom ramen för fördragen 

kompliceras således av det faktum att rättfärdigande även kan ske på mer än 

en grund. Denna praxis skulle eventuellt också kunna ha betydelse för hur 

man ska betrakta ATAD:s regler i förhållande till EUD:s praxis. Det finns 

dock skäl att ifrågasätta att dessa dubbelrättfärdigandemål har betydelse för 

                                                 
67 Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet 

och Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpning av åtgärder för att 

motverka missbruk i fråga om direkt beskattning – inom EU och i förhållande till tredje 

land, KOM(2007) 785 slutlig av den 10 december 2007, s. 3.  
68 Ståhl m.fl., EU-skatterätt, s. 167.  
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hur ATAD:s generalklausul ska betraktas i förhållande till domstolens 

primärrättspraxis på skatteflyktsområdet. Wattels observationer avseende 

rättfärdigandegrunden bevara den välavvägda fördelningen av 

beskattningsrätten är i detta sammanhang intressant att notera. Han menar 

nämligen att denna rättfärdigandegrund främst verkar vara avsedd för att 

legitimera den typ av specifika skatteflyktsregler (SAAR) som riktar sig mot 

upplägg som inom OECD kallas för BEPS (Base Erosion and Profit 

Shifting).69 I ATAD är det även de särskilda skatteflyktsreglerna som faller 

inom denna kategori av skatteflyktsregler, då dessa uttryckligen är utformade 

utifrån OECD:s BEPS-åtgärder.70 Den allmänna skatteflyktsregeln i artikel 6 

är dock en annan typ av skatteflyktsregel och infördes på en rent EU-initiativ.  

Om Wattels uppfattning stämmer om att bevarandet av beskattningsrätten är 

en grund som utformats specifikt för rättfärdigande av särskilda 

skatteflytsåtgärder, kan man ifrågasätta dels om allmänna regler mot 

skatteflykt (GAAR) över huvud taget kan motiveras på denna grund, dels om 

mål som avgjorts genom dubbelrättfärdigande på grunderna motverka 

skatteflykt och bevara fördelningen etc. har betydelse för diskussionen kring 

artikel 6 ATAD. Ett annat tecken på att dubbelrättfärdigandepraxis har liten 

relevans för frågan om tolkning av ATAD artikel 6 och dess förhållande till 

EUD:s praxis är att den doktrin som diskuterar artikel 6 ATAD haft ett starkt 

fokus på de ”rena” motverka missbruk-målen.71  

 

I kommissionens förslag till ATAD finns också en indikator på att 

dubbelrättfärdigandemålen saknar koppling till generalklausulen i ATAD.  I 

förslaget anges följande avseende den allmänna regeln mot skatteflykt och 

dess relation till domstolens praxis: 

                                                 
69 Wattel, Peter J, “General EU Law Concepts and Tax Law”, i: Terra/Wattel – European 

Tax Law, Volume 1, General Topics and Direct Taxation, s. 72; Update by Brokelind, 

Cécile & Wattel, Peter J, “Free Movement and Tax Base Integrity” i: Terra/Wattel - 

European tax law Volume 1 general topics and direct taxation, s. 688 f., s. 692 f. 
70 Se lista över BEPS-åtgärderna på OECD, https://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm 

(hämtad 2019-05-05). 
71 Se exempelvis: Weber, Dennis, “The New Common Minimum Anti-Abuse Rule in the 

EU Parent-Subsidiary Directive: Background, Impact, Applicability, Purpose and Effect”, 

Intertax, vol. 44 issue 2.; Bizioli, Gianluigi, ”Taking EU Fundamental Freedoms Seriously: 

Does The Anti-Tax Avoidence Directive Take Precedence over the Single Market?”, EC 

Tax Review 2017-3.  

https://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm
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I överensstämmelse med unionens regelverk är den allmänna regeln för att 

motverka skatteflykt utformad för att återspegla EU-domstolens tester av om 

arrangemangen är konstlade, när denna används inom unionen.72¨ 

 

Det citerade uttalandet tyder på att generalklausulen har ett mer eller mindre 

direkt samband med domstolens rent konstlat-test för fastställande av 

missbruk som vi vet har utvecklats av domstolen i mål där motverka 

skatteflykt varit den enda rättfärdigandegrunden, som t.ex. Cadbury-

Schweppes och Thin Cap.  

 

Allt det sagda utesluter självklart inte helt och hållet att domstolens 

dubbelrättfärdigandemål kan ha relevans för hur EUD i slutändan tolkar 

minimibestämmelsen i artikel 6. Det är dock sannolikt att denna praxis har 

relativt begränsad betydelse för diskussionen om tolkningen av artikel 6 

ATAD och dess förhållande till villkoren i domstolens 

rättfärdigandeprövning av skatteflyktsregler. Därför har jag valt att inte 

diskutera denna praxis mer ingående i denna uppsats och kommer inte 

använda sådan praxis som underlag för uppsatsens analys.  

 

3.2. Sekundärrättliga anti-missbruksregler 

3.2.1. Undantagsreglerna i bolagsskattedirektiven 

ATAD är inte det enda direktivet som innehåller någon form av 

sekundärrättliga regler mot skatteflykt. Innan skatteflyktsdirektivet infördes 

fanns det redan i fusionsdirektivet (FD), ränte-/ royaltydirektivet (RRD) och 

moder-/ dotterbolagsdirektivet (MDBD) undantagsregler som ska tillämpas 

vid missbruk av respektive direktivs förmånliga regler.  

                                                 
72 Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt 

påverkar den inre marknadens funktion, COM(2016) 26 final av den 28 januari 2016, s. 9.  
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 Undantagsreglerna i bolagsskattedirektiven är 

kompetensreservationer 

Undantagsreglerna återfinns i artikel 15(1a) FD73, artikel 5 RRD och artikel 

1(4) MDBD.74 Direktivens undantagsregler kan endast tillämpas inom ramen 

för respektive direktivs tillämpningsområde och stadgar att medlemsstaterna 

tillerkänns en begränsad kompetens att med stöd av nationella 

skatteflyktsregler neka en skattskyldig de förmåner som följer av det aktuella 

direktivets övriga bestämmelser i syfte att motverka missbruk.75 Dessa 

undantagsregler utgör således kompetensreservationer i direktiven som 

lämnar en lucka för tillämpning av nationella regler i missbrukssituationer på 

ett i övrigt harmoniserat område.76 

 Samma villkor för motverkande av missbruk inom 

ramen för bolagsskattedirektiven som för motverkande 

av missbruk inom ramen för fördragen  

I målen Equiom och Enka och Euro Park Service fastställde domstolen att 

syftet att motverka skatteflykt och skatteundandraganden har samma 

räckvidd oavsett om det åberopas av en medlemsstat vid tillämpning av 

undantagsbestämmelserna i artikel 1(4) MDBD respektive artikel 15(1a) 

FD77 eller som motivering för en inskränkning av primärrättsgrundade 

rättigheter.78 Tillämpningen av en nationell skatteflyktsregel med stöd av 

aktuell direktivundantagsregel och nekandet av de förmåner som följer av 

                                                 
73 Tidigare art. 11(1a) i direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990. 
74 Tidigare art. 1(2) i direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011. 
75 Update by Brokelind & Wattel, ”Free movement and Tax Base integity”, i: Terra/Wattel 

– European Tax Law, Volume 1 General Topics and Direct Taxation, s. 653; se även 

domstolens dom den 17 juli 1997 i mål C-28/95, mellan Leur Bloem och Inspecteur der 

Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2, ECLI:EU:C:1997:369, p. 39; domstolens 

dom den 8 mars 2017 i mål C-14/16, Euro Park Service mot Ministre des Finances et 

Comptes publics, ECLI:EU:C:2017:177, p. 23.  
76 Update by Brokelind &, Wattel, “Freedom of Movement and Tax Base Integrity”, i: 

Terra/Wattel – European Tax Law, Volume 1 General Topics and Direct Taxation, s. 653; 

Codewener, Axel, “Anti-Abuse Measures in the Area of Direct Taxation: Towards 

Converging standards under Treaty Freedoms and EU Directives?”, EC Tax Review 2017/2, 

s. 64.  
77 Tidigare artikel 11(1a) i direktiv 90/434/EEG. 
78 Domstolens dom den 7 september 2017 i mål C-6/16, Equiom SAS och Enka SA mot 

Ministre des Finances et des Computes publics, ECLI:EU:C:2017:641, p. 64; Mål C-14/16, 

Euro Park Service, p. 69.  
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aktuellt direktiv måste således kunna rättfärdigas på samma grunder som en 

inskränkning av primärrätten med stöd av en nationell skatteflyktsregel måste 

rättfärdigas enligt missbruksdoktrinen..79 Nationella skatteflyktsregler som 

tillämpas inom ramen för någon av bolagsskattedirektivens undantagsregler 

måste därför precis som nationella skatteflyktsregler som inskränker 

fördragen vara riktade mot rent konstlade upplägg.  

3.2.2. EU-rättliga generalklausuler, en ny typ av 

regel 

Artikel 6 ATAD är likt undantagsreglerna i bolagsskattedirektiven också en 

sekundärrättlig anti-missbruksregel på bolagsskatteområdet, men tillhör en 

annan kategori av regler. Artikel 6 ATAD är nämligen inte en 

kompetensreservation för tillämpning av nationella skateflyktsregler inom 

ramen för ett övrigt harmoniserat område, utan är en EU-rättlig 

generalklausul mot missbruk som materiellt harmoniserar medlemsstaternas 

allmänna skatteflyktsregler. Inom denna kategori av regler faller även 

generalklausulen mot missbruk i artikel 1(2)-(3) MDBD som infördes genom 

ändringsdirektivet 2015.80 Medan undantagsreglerna i artikel 15(1a) FD, 

artikel 5 RRD och artikel 1(4) MDBD tillerkänner medlemstatera rätten att 

på frivillig basis motverka missbruk med hjälp av nationella 

skatteflyktsregler, ålägger generalklausulerna i MDBD och ATAD 

medlemsstaterna en skyldighet att motverka missbruk av tillämpliga 

skatterättsliga regler enligt en materiell gemensam obligatorisk 

minimistandard.81 De EU-rättliga generalklausulerna är således av en annan 

karaktär än undantagsreglerna i artikel 1(4) MDBD, artikel 5 RRD och 

Artikel 15(1) FD då de inte bara påverkar medlemsstaternas skattereglering 

                                                 
79 Update by Brokelind, & Wattel.”Free Movement and Tax Base Integity”, i: Terra/Wattel 

– European Tax Law, Volume 1 General Topics and Direct Taxation, s. 653 f.  
80 Rådets direktiv (EU) 2015/121 av den 27 januari 2015 om ändring av direktiv 2011/96/EU 

om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i 

olika medlemsstater. 
81 Update by Brokelind, & Wattel.”Free Movement and Tax Base Integity”, i: Terra/Wattel 

– European Tax Law, Volume 1 General Topics and Direct Taxation, s. 654 f.   
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indirekta, utan har en harmoniserande effekt och en direkt inverkan på 

medlemsstaternas materiella skatteflyktsreglering. 
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4. Generalklausulerna och 

missbruksdoktrinen – 

terminologiska skillnader 

och materiell tolkning  
 

Efter inventeringen i föregående kapitel av rådande praxis och annan gällande 

rätt på skatteflyktsområdet som är relevant att diskutera i förhållande till 

ATAD artikel 6, kommer jag i detta kapitel övergå till att utreda och diskutera 

artikel 6 ATAD:s ordalydelse och materiella innebörd. I doktrinen är många 

av uppfattningen att den terminologiska skillnaden mellan ordalydelsen i 

generalklausulerna och domstolens formuleringar avseende rent konstlat-

kravet i praxis antyder att generalklausulerna kan ges en bredare och mer 

långtgående tillämpning än vad som tillåts enligt missbruksdoktrinen.82 

Åsikterna går dock isär i fråga om huruvida generalklausulerna materiellt kan 

och bör ges en från missbruksdoktrinen avvikande innebörd. I detta kapitel 

kommer jag att gå igenom hur artikel 6 ATAD och den likalydande 

generalklausulen i artikel 1(2)-(3) MDBD är formulerad och hur dessa 

bestämmelsers ordalydelse avviker från missbruksdoktrinens villkor i EUD:s 

primärrättspraxis. Jag kommer även att presentera och diskutera olika 

uppfattningar om hur generalklausulerna i ATAD och MDBD ska tolkas som 

framförts i doktrinen samt diskutera generalklausulen i ljuset av direktivets 

preambel och andra relevanta rättskällor som kan bringa klarhet i hur 

generalklausulen ska tolkas och uppfattas i förhållande till EUD:s praxis.  

 

                                                 
82 Se .t.ex. Weber, Dennis, “The New Common Minimum Anti-Abuse Rule in the EU 

Parent-Subsidiary Directive: Background, Impact, Applicability, Purpose and Effect”, 

utdrag Intertax, vol. 44 issue 2, s. 109 f.;   Bizioli, Gianluigi, ”Taking EU Fundamental 

Freedoms Seriously: Does The Anti-Tax Avoidence Directive Take Precedence over the 

Single Market?”, EC Tax Review 2017-3, s. 172 f.;    Cordewener, Axel, ”Anti-Abuse 

Measures in the Area of Direct Taxation: Towards Converging Standards under the Treaty 

Freedoms and EU Directives?”, EC Tax Review 2017/2, s. 65 f.  
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4.1. Generalklausulernas ordalydelse och 

förhållandet till EUD:s rent-konstlat 

krav 

4.1.1. Artikel 6 ATAD och artikel 1(2)-(3) MDBD – 

lydelse  

Generalklausulen i ATAD artikel 6 har följande lydelse:  

 

1. Vid beräkningen av det skattepliktiga underlaget för bolagsskatt ska en 

medlemsstat inte ta hänsyn till ett arrangemang eller en uppsättning 

arrangemang som har införts med det huvudsakliga syftet eller ett av de 

huvudsakliga syftena att få en skattefördel som motverkar målet eller syftet 

med tillämplig skatterätt och som inte är genuina med beaktande av alla 

relevanta fakta och omständigheter. Ett arrangemang kan bestå av mer än ett 

steg eller av mer än en del. 

 

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska ett arrangemang eller en uppsättning 

arrangemang betraktas som icke-genuina i den utsträckning som de inte har 

införts av giltiga kommersiella skäl som återspeglar den ekonomiska 

verkligheten.  

 

3. Om ett arrangemang eller en uppsättning arrangemang inte ska tas hänsyn 

till i enlighet med punkt 1 ska det skattepliktiga underlaget beräknas i 

enlighet med nationell rätt. 

 

Generalklausulen i MDBD återfinns i artikel 1(2)-(3) MDBD och har följande 

lydelse:  

 

2. Medlemsstaterna ska inte bevilja förmånerna enligt detta direktiv till ett 

arrangemang eller en uppsättning arrangemang som har införts med det 

huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga  syftena att få en 

skattefördel som motverkar målet eller syftet med detta direktiv och som inte 

är genuina med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter. 

 

  Ett arrangemang kan bestå av mer än ett steg eller en del.  
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3. Vid tillämpningen av punkt 2 ska ett arrangemang eller en uppsättning 

arrangemang betraktas som inte genuina i den utsträckning som de inte har 

införts av giltiga kommersiella skäl som återspeglar den ekonomiska 

verkligheten. 

 

Som man snabbt ser vid en jämförelse mellan dessa två generalklausuler har 

de stora likheter med varandra. Även om generalklausulen i MDBD har en 

mycket mer begränsad tillämpning formulerar båda bestämmelserna en 

definition av missbruk och villkor för reglernas tillämpning som sannolikt är 

de samma. I doktrinen har dessa två regler även diskuterats parallellt och/eller 

tillsammans med varandra på grund av de likheter som de delar, vilket jag 

också kommer göra i delar av detta kapitel. Fokuset för denna uppsats är dock 

fortfarande artikel 6 ATAD och därför kommer jag endast använda mig av 

artikel 1(2)-(3) MDBD och det material som behandlar denna bestämmelse i 

syfte att skapa ett bredare underlag för att analysera ATAD:s generalklausul 

och dess tolkning.  

4.1.2. Rekvisiten i generalklausulerna och 

villkoren i missbruksdoktrinen  

För att generalklausulerna i ATAD och MDBD ska bli tillämpliga inom sina 

respektive tillämpningsområden måste samtliga rekvisit i bestämmelserna 

vara uppfyllda. Bestämmelserna ska tillämpas när ett arrangemang eller en 

uppsättning arrangemang:  

(1) har införts med det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga 

syftena att få en skattefördel; 

(2) motverkar målet eller syftet med tillämplig skatterätt (eller syftet med 

MDBD);  

(3) inte är genuint/genuina med beaktande av alla relevanta fakta och 

omständigheter.  

Tittar man på dessa tre rekvisit är de i grunden mycket lika de krav som 

uppställs inom ramen för missbruksdoktrinen i Cadbury Schweppes och Thin 

Cap, dvs. de villkor som måste föreligga för att ett upplägg ska konstituera 

skattemotiverat missbruk enligt domstolens primärrättspraxis. Även 
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generalklausulerna har likt missbruksdoktrinen ett subjektivt rekvisit och 

objektiva rekvisit som är kumulativa. I det följande kommer jag gå igenom 

rekvisiten som ska vara uppfyllda för att generalklausulerna ska kunna 

tillämpas och jämföra dem med motsvarande villkor i EUD:s praxis.  

4.1.3. Arrangemanget motverkar målet eller syftet 

tillämplig skatterätt/direktivet 

Artikel 6 ATAD ska enligt sin ordalydelse tillämpas på arrangemang som 

motverkar syftet med tillämplig skatterätt och artikel 1(2) MDBD kräver att 

arrangemanget motverkar syftet med moderdotterbolagsdirektivet. Båda 

generalklausulerna kräver således att arrangemanget i fråga ska strida mot 

syftet med den lagstiftning som utnyttjas/kringgås för att få en skattefördel. 

Kraven om att arrangemanget ska motverka syftet med den lag som omfattas 

av respektive generalklausuls tillämpningsområde motsvarar det krav som 

uppställs inom ramen för missbruksdoktrinen om att upplägget ska strida mot 

syftet med fördragsfriheterna för att missbruk ska kunna föreligga. Villkoret 

är således det samma i alla tre rättsregler, men dess formulering är anpassat 

efter de situationer som respektive rättsregel är tillämplig på: artikel 6 ATAD 

är tillämplig när arrangemanget i fråga underminerar tillämplig skattelag, 

artikel 1(2)-(3) MDBD är tillämplig när ett arrangemang grundas på ett 

missbruk av övriga regler i MDBD och rätten att motverka skatteflykt enligt 

missbruksdoktrinen kan åberopas när ett upplägg motverkar syftet och målet 

med fördragen och de fria rörligheterna.  

4.1.4. Icke-genuina arrangemang och upplägg 

som saknar ekonomisk förankring 

Artikel 1(2)-(3) MDBD och artikel 6 ATAD får endast tillämpas på ett 

arrangemang eller en uppsättning arrangemang som är icke-genuint/genuina 

med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter. Ett arrangemang 

är icke-genuint om det inte har införts av giltiga kommersiella skäl som 
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återspeglar den ekonomiska verkligheten.83 Jämför man detta rekvisit i 

generalklausulerna med det objektiva kriteriet för fastställande av ett rent 

konstlat upplägg inom ramen för missbruksdoktrinen ser man i min mening 

att de är mycket lika varandra. EUD:s praxisgrundade test för missbruk 

föreskriver att en nationell skatteregel måste vara riktad mot ett upplägg som 

baserat på objektiva verifierbara omständigheter saknar ekonomisk 

förankring som återspeglar den ekonomiska verkligheten. Den mest noterbara 

skillnaden mellan missbruksdoktrinens och generalklausulernas objektiva 

krav är att man i det senare använder begreppet giltiga kommersiella skäl 

istället för ekonomisk förankring. Begreppsdiskrepensen mellan 

generalklausulerna och missbruksdoktrinen torde man enligt mig i detta fall 

inte fästa särskilt stor vikt vid eftersom formuleringen av respektive 

rättsreglers objektiva krav inte medför att villkorens innebörd uppfattas på 

avsevärt olika sätt i förhållande till varandra; om man kan fastställa att ett 

upplägg/arrangemang saknar kommersiella skäl torde det inte vara felaktigt 

att beskriva det som att det saknar ekonomiskt förankring. Den 

terminologiska skillnaden mellan de objektiva kraven i generalklausulerna 

visavi det objektiva kravet inom ramen för EUD:s missbruksprövning 

föranleder således inte omedelbart att deras respektive innebörd uppfattas på 

helt olika sätt.  

 

Jag noterar även att diskussionen kring ATAD artikel 6 avvikande natur i 

förhållande till EUD:s praxis i doktrinen främst verkar kretsa kring 

generalklausulens subjektiva rekvisit kontra missbruksdoktrinens subjektiva 

kriterium för missbruk. Bizioli framhåller exempelvis att 

formuleringsskillnader mellan det objektiva rekvisitet i 

skatteflyktsdirektivets generalklausul i artikel 6 och domstolens objektiva 

rent konstlat-krav inte bör leda till att villkoren ges olika materiell innebörd. 

Däremot menar han att den mest kritiska och avgörande skillnaden mellan 

artikel 6 ATAD och EUD:s praxis hänför sig till det subjektiva 

                                                 
83 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), artikel 6. 
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rekvisitet/kravet.84 Även Smit är av uppfattningen att artikel 6 ATAD:s 

objektiva test för icke-genuinitet sannolikt i grunden motsvarar den objektiva 

rent konstlat-prövningen i EUD:s praxis.85  

 

Att andra författare i doktrinen har kommit fram till och/eller har utgått ifrån 

att generalklausulernas objektiva rekvisit avseende ett arrangemangs icke-

genuinitet har samma eller mycket liknande innebörd som den objektiva 

prövningen av om ett upplägg är rent konstlat är självklart ingen garant för 

att dessa två objektiva kriterier faktiskt överensstämmer med varandra. 

Sammanvägt med min uppfattning att formuleringen av missbruksdoktrinens 

och generalklausulernas objektiva krav ligger nära varandra styrker dock de 

andra författarnas slutsatser antagandet om att generalklausulernas objektiva 

rekvisit om icke-genuinitet och domstolens objektiva krav för missbruk 

sannolikt har samma eller mycket liknande innebörd.  

4.1.5. Huvudsakligt syfte eller ett av de 

huvudsakliga syftena att uppnå en 

skatteförmån  

 Den enskildes avsikt och arrangemangets syfte  

Det subjektiva rekvisitet i generalklausulerna kräver att arrangemanget ska ha 

införts med det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena att 

uppnå en skatteförmån. Rekvisitet ger dels uttryck för ett krav om att den 

enskildes avsikt ska vara att uppnå en skatteförmån, dels att denna avsikt 

utgör det huvudsakliga skälet eller ett av de huvudsakliga skälen för att 

arrangemanget i fråga införts.  Som Smit påpekar är skattebetalarens ”sanna 

avsikt” i grunden svår att utröna och därför utläses normalt arrangemangets 

syfte/den skattskyldiges avsikt främst genom att beakta objektiva fakta och 

omständigheter i det enskilda fallet som är svåra eller omöjliga att förklara 

                                                 
84 Bizioli, Gianluigi, “Taking Fundamental Freedoms Seriously: Does the Anti-Tax 

Avoidance Directive Take Precedence over the Single Market?”, EC Tax Review, 2017-3, s. 

172.  
85 Jfr. Smit, Daniël, „The Anti-Taxt Avoidence Direcitve”, i: Terra/Wattel – European Tax 

Law, Volume 1 General Topics and Direct Taxation, s. 532. 
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om man ignorerar arrangemangets skattemässiga effekter. Den objektiva 

bedömningen av vad som utgör ett icke-genuint arrangemang grundas därför 

i regel på samma omständigheter som den subjektiva syftesbedömningen 

vilket innebär att dessa två rekvisit har ett nära samband med varandra.86 

 En avvikande formulering öppen för tolkning  

I diskussionen kring generalklausulernas överenstämmelse med EUD:s 

primärrättspraxis är det främst formuleringen av generalklausulernas 

subjektiva rekvisit som varit omstritt i doktrinen. Många författare menar 

nämligen att den terminologiska skillnaden mellan det subjektiva rekvisitet i 

generalklausulerna och rent konstlat-kravet i EUD:s praxis antyder att 

generalklausulerna kan ges en bredare och mer långtgående tillämpning än 

vad som tillåts enligt missbruksdoktrinen.87 Formuleringen det huvudsakliga 

syftet eller ett av de huvudsakliga syftena antyder nämligen att kravet på att 

den enskildes mål med arrangemanget ska vara att få en skattefördel inte är 

lika strikt inom ramen för generalklausulerna som det är enligt domstolens 

rent konstlat-test. Medan EU-domstolen i sin praxis betonat att det 

dominerande skälet till upplägget som helhet måste vara att nå en 

skattefördel,88 öppnar generalklausulernas formulering upp för en tolkning av 

bestämmelsen som gör att den är tillämplig på fler fall än domstolens snäva 

tolkning av missbruk där de missbrukliga motiven inte är lika framträdande. 

Även om domstolen till följd av de resonemang som förs i Thin Cap har 

öppnat upp för tillämpning av nationella skatteflyktsregler på upplägg som 

till sin helhet motiveras av andra skäl än skatteflykt, krävs fortfarande att dess 

huvudsakliga skäl, ska vara att kringgå skattelagstiftning. Såväl Thin Cap som 

Cadbury Schweppes fastställer att de otillbörliga intentionerna ska ha en 

                                                 
86 Smit, Daniël, “The Anti-Tax-Avoidence Directive”, i: Terra/Wattel – European Tax Law, 

Volume 1 General Topics and Direct Taxation, s. 532 f.  
87 Se .t.ex. Weber, Dennis, “The New Common Minimum Anti-Abuse Rule in the EU 

Parent-Subsidiary Directive: Background, Impact, Applicability, Purpose and Effect”, 

Intertax, vol. 44 issue 2, s. 109 f.;   Bizioli, Gianluigi, ”Taking EU Fundamental Freedoms 

Seriously: Does The Anti-Tax Avoidence Directive Take Precedence over the Single 

Market?”, EC Tax Review 2017-3, s. 172 f.;    Cordewener, Axel, ”Anti-Abuse Measures in 

the Area of Direct Taxation: Towards Converging Standards under the Treaty Freedoms 

and EU Directives?”, EC Tax Review 2017/2, s. 65 f.  
88 Jfr. avsnitt 3.1.4.3.  
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dominerande roll. Formuleringen ett av de huvudsakliga syftena som återfinns 

i generalklausulerna indikerar dock att ett arrangemang till lika stora delar 

kan vara motiverat av genuina överväganden respektive missbruksavsikter 

och ändå omfattas av generalklausulens missbruksdefinition. Det subjektiva 

rekvisitet i generalklausulerna kan således ge intrycket av att artikel 6 ATAD 

och artikel 1(2)-(3) MDBD kan tillämpas på ett vidare spektrum av 

arrangemang än missbruksdoktrinen.  

 

4.2. Får sekundärrättliga generalklausuler 

ges en bredare tillämpning än EUD:s 

praxis/fördragen?  
 

Då jag konstaterat att generalklausulernas subjektiva rekvisit har en 

formulering som antyder att bestämmelsen går längre än domstolen tidigare 

tillåtit vid vidtagande av åtgärder i syfte att motverka skatteflykt, är en av de 

första frågorna som bör ställas om det över huvud taget är rättsligt möjligt att 

ge generalklausulerna en tolkning som inte överensstämmer med domstolens 

missbruksdoktrin.  Denna fråga har bl.a. lyfts av Cordewener som ifrågasätter 

om de direktivstadgade generalklausulerna mot missbruk i ATAD och 

MDBD materiellt kan ges en bredare tolkning än missbruksdoktrinen samt 

varför medlemsstaterna skulle ha mer långtgående befogenheter att motverka 

missbruk med stöd av en EU-rättlig skatteflyktsregel än vid tillämpningen av 

nationella skatteflyktsregler inom ramen för en undantagsregel i ett 

bolagsskattedirektiv (som har samma räckvidd som rätten att motverka enligt 

missbruksdoktrinen). 

 

In fact, even though the Court generally accepts that the EU legislature 

disposes of a large margin of discretion, it would be difficult to understand 

why member states should be allowed to introduce a certain anti-abuse rule 

in their domestic systems through the detour of an EU directive if they are 
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not entitled to make use of the same rule under an opening clause in the same 

directive read together with primary law89  

 

I Terra Wattel – European Tax Law bemöter Brokelind och Wattel 

Cordeweners kritiska hållning och framhåller att EUD mycket sällan 

underkänner sekundärrättlig reglering med stöd av primärrätten. De påpekar 

att sekundärrättsliga regler (som skatteflyktsreglerna i ATAD) ofta tillåts vara 

mer långtgående i förhållande till fördragsfriheterna än nationella åtgärder 

med likande effekt. Vidare brukar domstolen vara försiktig med att ifrågasätta 

direktiv som tillkommit genom känsliga politiska kompromisser och som 

tydligt tjänar de intressen som är knutna till den inre marknaden. Därför 

menar Brokelind och Wattel att det är mycket osannolikt att EUD skulle 

underkänna någon av skatteflyktsreglerna i ATAD med stöd av primärrätten 

för de fall den skulle finna att någon av direktivets regler har en mer 

långtgående innebörd än missbruksdoktrinen.90  

4.2.1. Är det sannolikt att domstolen skulle tillåta 

en mer långgående generalklausul?  

Som jag nämnt tidigare i uppsatsen är direkt beskattning som utgångspunkt 

en exklusiv nationell angelägenhet och ett område där EU saknar självständig 

lagstiftningskompetens enligt fördragens regler. Subsidiaritetsprincipen, den 

konstitutionella proportionalitetsprincipen samt den återhållsamma 

regleringen om införandet av unionsrättliga regler på områden med exklusiv 

nationell kompetens i artikel 115 FEUF är alla fördragsfästa bestämmelser 

som syftar till att skydda den nationella suveräniteten och kompetensen på 

områden där medlemsstaterna inte genom fördragen överlåtit sin befogenhet 

till unionen. Frågor som rör beskattning är ofta knutna till väldigt starka 

nationella allmänintressen och till den statliga suveräniteten, vilket gör att 

överstatliga åtgärder som vidtas blir extra svåra att genomdriva. Historiskt har 

                                                 
89 Cordewener, Axel, ”Anti-Abuse Measures in the Area of Direct Taxation: Towards 

Converging Standards under the Treaty Freedoms and EU Directives?”, EC Tax Review 

2017/2, s. 65 f.  
90 Brokelind och Wattel, “Free Movement and Tax Base Integrity”, i: Terra/Wattel – 

European Tax Law, Volume 1 General Topics and Direct Taxation, s. 656. 
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det varit mycket svårt för medlemsstaterna att enas om gemensamma 

skatteregler vilket gjort att flera av de direktiv som införts på 

bolagsskatteområdet har tagit väldigt lång tid att få igenom.91 Allt det sagda 

tyder på att bolagsskatteområdet är ett särskilt känsligt politiskt område, 

vilket i sin tur stödjer Brokelinds och Wattels antagande om att EUD skulle 

vara försiktig med att underkänna de kompromisspräglade och politiskt 

känsliga bestämmelser som införts genom ATAD.  Vidare är ett av syftena 

med ATAD att tillse att BEPS-åtgärderna införs i medlemsstaternas 

rättsordningar på ett mer samordnat sätt och därmed främja den inre 

marknadens funktion.92 Det sagda talar för att EUD, i motsats till 

Cordeweners invändning, sannolikt skulle acceptera en direktivgrundad 

allmän skatteflyktsregel i ATAD och MDBD som är mer långtgående än 

rätten att motverka skatteflykt inom ramen för fördragen och 

undantagsreglerna i bolagsskattedirektiven.   

 Ingenting hindrar domstolen från att göra en 

praxiskonform tolkning av generalklausulerna  

Även om det finns skäl som talar för att domstolen skulle ha möjlighet att 

godkänna en generalklausul som inte faller i linje med tidigare etablerad 

primärrättspraxis vill jag samtidigt poängtera att det inte finns något som 

rättligt hindrar domstolen från att tolka artikel 6 ATAD konformt med 

missbruksdoktrinens krav.  I den EU-rättliga normhierarkin har fördragen och 

dess bestämmelser företräde framför sekundärrättliga regler.93 Om EUD i 

egenskap av uttolkare av fördragen skulle fastställa att bestämmelserna om 

fri rörligheten kräver att de sekundärrättliga generalklausulerna ska tillämpas 

på samma villkor som nationella skatteflyktsregler av motsvarande slag är det 

den tolkningen som ovillkorligen skulle gälla.  Även om lagstiftaren 

eventuellt avsåg att ge ATAD artikel 6 en vidare innebörd kan domstolen med 

                                                 
91 Jfr Smit,”The Anti-Tax.Avoidence Directive (ATAD)”, i: Terra/Wattel – European Tax 

Law, Volume 1 General Topics and Direct Taxation, 2019, s. 488.  
92 Rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot 

skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion (ATAD), 

preambel, p. (1). 
93 Se avsnitt 1.3.2.1 
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hänvisning till fördragens överordnade ställning i normhierarkin fastställa att 

en vidare tillämpning av denna generalklausul inte är förenlig med 

primärrätten.  

 

Sammantaget kan jag därför konstatera att en generalklausul i artikel 6 ATAD 

(och artikel 1(2)-(3) MDBD) med en vidare tillämpning än de regler som 

tillåts enligt missbruksdoktrinen inte kan uteslutas i detta läge mot bakgrund 

av att domstolen tidigare uppvisat större försiktighet vid bedömningen av 

politiskt känsliga sekundärrättliga regler än vid bedömningen av liknande 

nationella regler i förhållande till primärrätten. Samtidigt kan jag konstatera 

att det inte finns någonting som rättligt hindrar EU-domstolen från att 

föreskriva samma villkor för tillämpning av de sekundärrättliga 

generalklausulerna som nationella skatteflyktsregler med hänvisning till 

fördragens bestämmelser och tidigare etablerad praxis.  

 

Eftersom det inte kan uteslutas att de EU-rättliga generalklausulerna får ges 

en bredare innebörd som inte överensstämmer med missbruksdoktrinen, finns 

skäl att gå vidare och titta närmare på frågan om hur det subjektiva rekvisitet 

i artikel 6 ATAD (och artikel 1(2)-(3) MDBD) kan och bör tolkas samt hur 

det förhåller sig till missbruksdoktrinens krav.   

 

4.3. Huvudsakligt syfte och ett av de 

huvudsakliga syftena i olika rättskällor  

4.3.1. Huvudsakligt syfte i domstolens praxis och 

kommissionens förslag till EU-rättliga 

generalklausuler 

I Thin Cap fastställde domstolen att nationella skatteflyktsregler få tillämpas 

får tillämpas på ett fiktivt upplägg vars huvudsakliga syfte är att kringgå den 

berörda medlemsstatens skattelagstiftning. I Cadbury Schweppes är det 

subjektiva elementet i rent konstlat-kravet formulerat så att den skattskyldige 
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ska ha avsikt att uppnå en skattemässig fördel.94 Tittar man på det första ledet 

i generalklausulernas subjektiva rekvisit ser man att det är en kombination av 

domstolens formulering i Cadbury Schweppes och Thin Cap:  

 

[…] ett arrangemang eller en uppsättning arrangemang som har införts med 

det huvudsakliga syftet […] att få en skattefördel. 

 

Att det subjektiva rekvisitet i denna del är konstruerat på detta sätt är sannolikt 

inte en tillfällighet. I kommissionen förslag till ATAD framgår nämligen att 

man avsåg att utforma generalklausulen i enlighet med domstolens praxis:  

 

I överensstämmelse med unionens regelverk är den allmänna regeln för att 

motverka skatteflykt utformad för att återspegla EU-domstolens tester av om 

arrangemangen är konstlade, när denna används inom unionen.95 

 

Samma tendens syns även i kommissionens förslag om ändring av MDBD 

där den föreslagna generalklausulens subjektiva rekvisit formulerades på 

liknande sätt:  

 

[…] ett artificiellt arrangemang eller en artificiell uppsättning arrangemang 

som har införts med huvudsakligt syfte att erhålla en otillbörlig 

skattefördel […]96 

 

I båda fallen föreslog alltså kommissionen en generalklausul vars formulering 

stämde väl överens med de formuleringar som förekommer i domstolens 

praxis. I ATAD:s fall kan vi även konstatera att kommissionens uttryckliga 

avsikt var att ge generalklausulen en materiell innebörd som överensstämde 

med missbruksdoktrinen på skatteflyktsområdet. Därför är det troligt att 

formuleringen huvudsakligt syfte att uppnå en skatteförmån kan ges en 

praxisförenlig innebörd i de slutliga versionerna av generalklausulerna.  Vid 

en jämförelse mellan kommissionens förslag och den slutliga direktivtexten i 

                                                 
94 Jfr. avsnitt 3.1.4.3. 
95 COM(2016) 26 final av den 28 januari 2016, s. 9.  
96 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt 

beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, 

COM(2013) 814 final av den 25 november 2013, s. 10.  
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artikel 6 ATAD och artikel 1(2)-(3) MDBD framgår dock att direktivtexten 

ändrats under lagstiftningsprocessen i rådet som tillförde formuleringen ett av 

de huvudsakliga syftena. Därför kan man inte dra alltför långtgående 

slutsatser om det subjektiva rekvisitets fulla innebörd utifrån kommissionens 

förslag till ATAD och generalklausulen i MDBD. För att förstå om 

formuleringen ett av de huvudsakliga syftena har betydelse för 

generalklausulernas materiella tolkning måste man istället söka i andra källor 

som kan ge vägledning avseende lagstiftarens slutliga avsikt.  

4.3.2. Huvudsakligt syfte eller ett av sina 

huvudsyften i fusionsdirektivets 

undantagsregel och domstolens tolkning i 

Euro Park Service 

Medan formuleringen ett av de huvudsakliga syftena varken används av 

domstolen för att formulera det subjektiva kravet för missbruk inom ramen 

för missbruksdoktrinen, eller i kommissionens ursprungliga förslag till 

ATAD artikel 6 och artikel 1(2) MDBD, finns däremot en liknande 

formulering i fusionsdirektivets undantagsregel i artikel 15(1a) som har 

följande lydelse:  

 

1. En medlemsstat får vägra att tillämpa eller återkalla förmånen av alla 

eller någon del av bestämmelserna i artiklarna 4–14 om det framgår att 

någon av de transaktioner som avses i artikel 1 

 a) har skatteflykt eller skatteundandragande som huvudsakligt syfte 

eller ett av sina huvudsakliga syften […] 

 

I fusionsdirektivet har vi således ett exempel på en annan formulering av ett 

subjektivt krav för missbruk som likt det subjektiva rekvisitet i ATAD artikel 

6 kan uppfattas som vidare än de begrepp som används för att formulera det 

subjektiva kriteriet i Thin Cap och Cadbury Schweppes. Som om jag redogjort 

för tidigare i uppsatsen, konstaterade domstolen i Euro Park Service att 

utrymmet att tillämpa nationella skatteflyktsregler i syfte att motverka 

missbruk inom ramen för undantagsregeln i FD har samma räckvidd som 
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möjligheten att motverka missbruk inom ramen för fördragen.97 Således 

bortsåg domstolen helt från de antydningar som ryms inom ramen för 

formuleringen ett av sina huvudsakliga syften vid tolkning av artikel 15(1a) 

FD98 och reflekterade inte närmare över denna formulerings innebörd. Istället 

anfördes följande avseende hur undantagsbestämmelsen räckvidd ska tolkas:   

 

Vad [...] gäller presumtionen för skatteundandragande och skatteflykt i 

artikel 11.1 a i direktiv 90/434, erinrar domstolen om att denna bestämmelse 

ger medlemsstaterna rätt att föreskriva en presumtion för 

skatteundandragande eller skatteflykt endast för det fall den aktuella 

transaktionen uteslutande syftar till att erhålla en skattefördel, och således 

inte genomförs av godtagbara kommersiella skäl.99 

 

Inom ramen för fusionsdirektivet ska alltså det subjektiva kravets vida 

formulering i direktivtexten inte tolkas som att medlemsstaterna har rätt att 

tillämpa nationella skatteflyktsregler på en transaktion som har något annat 

syfte än att erhålla en skattefördel. Direktivstextens öppnare formulering 

saknar således helt betydelse vid tolkningen av fusionsdirektivets 

undantagsregel.  

 

4.4. Kommer EU-domstolen att bortse från 

den vidare formuleringen i ATAD 

artikel 6 på samma sätt som den 

gjorde vid tolkningen av artikel 15(1a) 

FD?  
 

Mot bakgrund av att domstolen i Euro Park Service bortsåg från det 

subjektiva rekvisitets vidare formulering vid tolkningen av artikel 15(1a) är 

Smit, som författat kapitlet om ATAD i Terra/Wattel – European Tax Law, 

av uppfattningen att EU-domstolen även vid tolkning av artikel 6 ATAD 

kommer bortse från det subjektiva rekvisitets vidare formulering och ge 

                                                 
97 Jfr. mål C-14/16, Euro Park Service, p. 69; jfr. avsnitt 3.2.1.2.  
98 Tidigare artikel 11(1a)  
99 Mål C-14/16, Euro Park Service, p. 53.  
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generalklausulen en innebörd som överensstämmer med missbruksdoktrinens 

krav enligt etablerad praxis.100 En sådan tolkning av ATAD artikel 6 inte kan 

anses vara utesluten och ligger med hänsyn till att såväl undantagsregeln i 

artikel 15(1a) FD som ATAD artikel 6 är sekundärrättliga skatteflyktsregler 

som båda lyder under primärrättens principer inom rimlighetens ramar. Med 

tanke på att generalklausulerna i artikel 6 ATAD och 1(2)-(3) MDBD hör till 

en annan kategori EU-rättsliga skatteflyktsregler än artikel 15(1a) FD, artikel 

5 RRD och artikel 1(4) MDBD, menar jag dock att man inte heller kan 

utesluta att domstolen skulle tolka generalklausulerna på ett annat sätt i 

förhållande till missbruksdoktrinen. Tittar man dessutom närmare på 

undantagsreglerna i fråga om rättsföljd, inverkan på medlemsstaternas 

skattereglering och bakomliggande syfte, ser man snabbt att de uppvisar stora 

likheter med missbruksdoktrinen som generalklausulerna inte har. Det sagda 

kan eventuellt förklara varför undantagsreglerna i bolagsskattedirektiven 

givits en tolkning som faller i linje med de kriterier som uppställs i Thin Cap 

och Cadbury Schweppes och kan motivera varför generalklausulen i ATAD 

eventuellt bör ges en annan tolkning där domstolen beaktar bestämmelsens 

avvikande formulering.  I följande två avsnitt kommer jag att närmare 

klargöra och diskutera skillnaden mellan de två kategorierna av 

sekundärrättliga skatteflyktsregler och varför jag anser att de kan komma att 

betraktas på olika sätt i förhållande till EUD:s primärrättspraxis.   

4.4.1. Likheter mellan missbruksdoktrinen och 

bolagsskattedirektivens undantagsregler  

Den av domstolen utvecklade missbruksdoktrinen har som rättsregel flera 

likheter med bolagsskattedirektivens undantagsregler om man beaktar vilken 

effekt de har och vilket syfte de uppfyller. Såväl missbruksdoktrinen som 

undantagsreglerna är rättsregler som dikterar och avgränsar hur 

medlemsstaterna får utöva sin exklusiva skatteskompetens och öppnar upp en 

lucka för frivilligt motverkande av missbruk inom strikt satta ramar med hjälp 

                                                 
100 Se Smit, “The Anti-Tax Avoidence Directive (ATAD), i: Terra/Wattel – European Tax 

Law, Volume 1, General Topics and Direct Taxation, s. 529 f 
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av nationella skatteflyktsregler på ett i övrigt EU-reglerat område. Med andra 

ord har undantagsreglerna i bolagsskattedirektiven precis samma indirekta 

verkan på medlemsstaternas möjligheter att motverka skatteflykt med stöd av 

nationella regler som missbruksdoktrinen. Vidare har undantagsreglerna 

ingen harmoniserande verkan och har således ingen direkt inverkan på 

medlemsstaternas skatteflyktsreglering, vilket också framgår av avgörandena 

i Equiom och Enka och Euro Park Service.101 En annan likhet mellan 

missbruksdoktrinen och undantagsreglerna är att intresseavvägningen som 

avgör var gränserna för missbruk dras är den samma inom ramen för båda 

dessa rättsregler. De gränser som domstolen har dragit för möjligheten att 

tillämpa nationella skatteflyktsregler inom ramen för missbruksdoktrinen är 

produkten av den avvägning som domstolen gjort mellan det trängande 

nationella allmänintresset att motverka skatteflykt och det mål och syfte som 

eftersträvas med fördragen och de fria rörligheterna.102 Inom ramen för 

bolagsskattedirektivens undantagsregler vägs intresset att motverka 

skatteflykt på ett liknande sätt mot de mål och syften som eftersträvas med 

aktuellt direktiv. De mål och syften som eftersträvas med 

bolagsskattedirektiven är i grund och botten en återspegling av de mål och 

syften som eftersträvas i fördragen, dvs. att undanröja skattehinder och 

underlätta utövandet av den fria rörligheten och främja den inre marknadens 

funktion.103 En naturlig följd av detta är att resultatet av avvägningen mellan 

de behovet att motverka missbruk och de unionsrättliga intressena blir det 

samma inom ramen för bolagsskattedirektivens undantagsregler och 

domstolens missbruksdoktrin. Således finns det flera rimliga förklaringar och 

goda skäl till att domstolen vid tolkning av artikel 15(1a) FD i Euro Park 

Service bortsåg från direktivtextens vidare formulering och gav 

bestämmelsen en innebörd som fullt ut korresponderade med innehållet i den 

praxisgrundade missbruksdoktrinen som kommer till uttryck i Cadbury 

Schweppes och Thin Cap.  

                                                 
101 Mål C-6/16, Equiom och Enka, p. 15-17; mål C-14/16, Euro Park Service, p. 19-21.  
102 Jfr. avsnitt 3.1.3 och 3.1.4. 
103 Direktiv 2009/33/EG av den 19 oktober 2009 (Fusionsdirektivet), preambel p. (2)-(3); 

direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 (Moderdotterbolagsdirektivet), preambel p. 

(3)-(4); direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 (Ränteroyaltydirektivet), preambel p. (1); 

se även mål C-6/16, Equiom och Enka, p. 20 och mål C-14/16, Euro Park Service, p. 28.  
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4.4.2. Generalklausulen i artikel 6 avviker från 

undantagsreglerna och missbruksdoktrinen  

Till skillnad från undantagsreglerna i FD och MDBD (och RRD), uppvisar 

däremot inte generalklausulen i ATAD artikel 6 samma typ av likheter och 

med missbruksdoktrinen och har en annan effekt på medlemsstaternas 

skatteflyktsreglering. Medan undantagsreglerna i skatteflyktsdirektivet inte 

har någon direkt harmoniserande verkan är artikel 6 ATAD en EU-rättlig 

materiell skatteflyktsregel som medlemsstaterna har en skyldighet att 

införliva och tillämpa i sina nationella rättsordningar. Detta betyder att 

medlemsstaterna vid tillämpning av de regler som införlivar artikel 6 i de 

nationella rättsordningarna motverkar skatteflykt med direkt stöd av en 

materiell EU-rättlig skatteflyktsregel, och inte en nationell skatteflyktsregel 

inom ramen för en EU-rättligs avgränsad kompetenslucka.  Artikel 6 ATAD 

har med andra en direkt inverkan på medlemsstaternas skatteflyktsreglering 

och innehållet i de åtgärder som vidtas mot skatteflykt, till skillnad från 

missbruksdoktrinen och undantagsreglerna i FD, MDBD och RRD som en 

indirekt inverkan på medlemsstaternas regler om skatteflykt. 

Generalklausulens karaktär som materiell EU-rättlig skatteflyktsregel innebär 

även att EU-domstolen i egenskap av EU-rättens uttolkare har till uppgift att 

både bestämma och utröna artikel 6 materiella innebörd och bedöma hur 

bestämmelsen förhåller sig till övrig EU-rätt. Detta skiljer sig avsevärt från 

tolkningen och tillämpningen av missbruksdoktrinen och undantagsreglerna 

i FD, MDBD och RRD, som endast går ut på att domstolen ska avgöra var de 

EU-rättliga gränserna går för nationella skatteflyktsreglers tillämpning. När 

EU-domstolen tillämpar missbruksdoktrinen eller undantagsreglerna i 

bolagsskattedirektiven och bedömer deras förhållande till nationella 

skatteflyktsregler tolkar den således inte det materiella innehållet i själva 

skatteflyktsåtgärden som vidtagits av medlemsstaten, utan bedömer endast 

om den materiella innebörd som skatteflyktsregeln givits av den nationella 

rättstillämparen överskrider de gränser som fastställts av EU-rätten. EU-

domstolen saknar med andra ord kompetensen att materiellt tolka nationella 

skatteflyktsregler som tillämpas inom ramen för missbruksdoktrinen eller 
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undantagsreglerna i FD, MDBD eller RRD, men har kompetensen att tolka 

EU-rättliga skatteflyktsregler som tillämpas av medlemsstaterna. Artikel 6 

och ATAD:s övriga regler tillför således en ny dimension till domstolens 

prövning av de åtgärder som vidtas av medlemsstaternas i syfte att motverka 

skatteflykt som tidigare inte varit aktuell vid tillämpningen av 

missbruksdoktrinen och undantagsreglerna i bolagsskattedirektiven.  

 

En annan skillnad mellan undantagsreglerna i bolagsskattedirektiven och 

artikel 6 är att ATAD syften och mål inte på ett lika självklart sätt som FD, 

MDBD och RRD överensstämmer med fördragens syften och mål. I avsnitt 

4.6 nedan följer en fördjupad diskussion avseende ATAD:s syften och mål 

och på vilket sätt de eventuellt avviker i förhållande till de mål och syften som 

eftersträvas i fördragen. Inom ramen för detta avsnitt nöjer jag mig dock med 

att konstatera att ATAD:s syftesformulering eventuellt i delar avviker från de 

mål som tidigare eftersträvats inom ramen för fördragen och 

bolagsskattedirektiven.  

 

Att artikel 6 ATAD utgör en annan typ av sekundärrättslig regel än 

undantagsreglerna i bolagsskattedirektiven med en annan effekt på 

medlemsstaternas skatteflyktreglering och eventuellt även är ämnad att 

uppfylla andra syften, är i min mening skäl nog att ifrågasätta Smits slutsats 

om att domstolen kommer bortse från avvikande och vidare formuleringar i 

ATAD artikel 6 på samma sätt som den bortsåg från vidare formuleringar vid 

tolkningen av Artikels 15(1a) FD i Euro Park Service. De klara paralleller 

som finns mellan missbruksdoktrinen och direktivundantagsreglerna 

motiverar en enhetlig tolkning. Dessa klara paralleller finns inte på samma 

sätt mellan missbruksdoktrinen och artikel 6 ATAD. Generalklausulen skiljer 

sig dessutom från undantagsreglerna på den punkt att det är en materiell EU-

rättslig skatteflyktsregel med en EU-rättlig innebörd som ska uttolkas av 

EUD. Därför anser jag att det finns grund att kritisera Smits antaganden och 

slutsatser avseende tolkningen av artikel 6 ATAD.  Jag menar att man inte 

kan utgå ifrån att generalklausulen ska betraktas och tolkas i förhållande till 

fördragsfriheterna och domstolens missbruksdoktrin på samma sätt som 
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bolagsskattedirektivens undantagsregler. Det är långt ifrån säkert att 

domstolen lika lättvindigt som den gjorde i Euro Park Service kommer bortse 

från det subjektiva rekvisitets vidare formulering när den ska tolka det 

materiella innehållet i artikel 6 ATAD.  

 

4.5. En möjlig tolkning av det subjektiva 

rekvisitet i enlighet med Thin Cap? 

4.5.1. Weber menar att Thin Cap-målet 

korresponderar med generalklausulernas 

subjektiva rekvisit  

En möjlig tolkning av generalklausulen i MDBD som presenterats av Weber 

i en artikel i Intertax från 2016, är att formuleringen i bestämmelsens 

subjektiva rekvisit kan tolkas mot bakgrund av domstolens slutsatser och 

resonemang i Thin Cap. Medan Weber instämmer i slutsatsen att 

bestämmelsen har en vidare formulering än missbruksdoktrinens subjektiva 

krav, är han kritisk till att detta har någon materiell betydelse och menar att 

generalklausulens subjektiva rekvisit kan tolkas i enlighet med domstolens 

etablerade praxis, särskilt mot bakgrund av domstolens resonemang i Thin 

Cap:  

 

It must be pointed out, namely, that under the case law of the CJ, when an 

arrangement forms an artificial arrangement ‘in whole or in part’, there can 

also be a matter of abuse. It would appear to follow from this that the 

existence of a business reason for one part of a transaction does not remove 

the abuse intention for the other part. Part of the transaction (a certain step) 

can also be ‘wholly artificial’. In other words: there can also be a matter of 

abuse under the wholly artificial arrangement test when in addition there are 

also non-fiscal reasons (for another part of the transaction). That is the same 

as under the main purpose test.
104

 

 

                                                 
104 Weber, Dennis, “The New Common Minimum Anti-Abuse Rule in the EU Parent-

Subsidiary Directive: Background, Impact, Applicability, Purpose and Effect”, Intertax, 

vol. 44 issue 2, s. 110. 
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Webers analys är till viss del underbyggd av relevanta rättskällor och jag 

instämmer i att generalklausulernas subjektiva rekvisit åtminstone till viss del 

har samma innebörd som missbruksdoktrinens subjektiva krav.105 Däremot är 

jag kritisk till att han i det han benämner ’the main purpose test’ inkluderar 

hela det subjektiva rekvisitet, inklusive rådets formulering av ett de 

huvudsakliga syftena, utan någon djupare reflektion kring vad den senare 

formuleringen antyder. Det är omöjligt att med säkerhet kunna säga att 

Webers antagande är felaktigt, och eventuellt stämmer det att ett av de 

huvudsakliga syftena på något sätt skulle kunna inrymmas inom ramen för 

domstolens resonemang i Thin Cap. Däremot har jag till skillnad från Weber 

svårt att i detta läge bortse från att de två delarna av det subjektiva rekvisitet, 

huvudsakligt syfte och ett av de huvudsakliga syftena, antyder två olika saker 

om vilket utrymme som lämnas för andra motiv till arrangemanget i fråga.  

4.5.2. Skillnaden mellan huvudsakligt syfte och ett 

av de huvudsakliga syftena 

Som jag påpekade tidigare106 antyder huvudsakligt syfte att det enskilt 

dominerande skälet ska vara skattemässigt grundat även om andra mindre 

betydande motiv får förekomma. Ett av de huvudsakliga syftena öppnar 

däremot upp för en mer omfattande tolkning av generalklausulerna som skulle 

medföra att de även är tillämpliga på arrangemang som har mer än ett 

betydande skäl, varav det ena är att få en skattemässig fördel. Således ger de 

två delarna av generalklausulernas subjektiva rekvisit olika intryck av hur 

starka de affärsmässiga skälen får vara kontra de missbruksliga intentionerna. 

Måste målet att få en skattefördel vara det dominerande skälet, eller räcker 

det att den enskilde ”passat på” att även utnyttja en i övrigt legitim transaktion 

för att få en skattefördel för att arrangemanget ska träffas av 

generalklausulerna? Hur stor del av ett arrangemang måste vara 

fiktivt/konstlat för att transaktionen som helhet ska kunna angripas med stöd 

                                                 
105 Jfr. avsnitt 4.3.1.  
106 Jfr. avsnitt 4.1.5.2.  
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av generalklausulerna? I slutändan är det bara EUD som kan ge oss svaret på 

frågan om ett av de huvudsakliga syftena ryms inom ramen för den 

missbruksdefinition som etablerats i praxis. Enligt mig framgår det dock 

ganska tydligt att domstolen i såväl Cadbury Schweppes som Thin Cap 

betonat vikten av att den missbrukliga intentionen ska vara dominerande eller 

påtagligt mer framträdande framför de andra skälen för att medlemsstaterna 

ska ha rätt att tillämpa sina skatteflyktsregler på upplägget i fråga.107 Som jag 

ser det undergrävs denna utgångspunkt onekligen av generalklausulerna 

eftersom deras ordalydelse tydligt skickar en helt annan signal. Därför finns 

det också grund att ifrågasätta Webers slutsats om att det subjektiva rekvisitet 

i artikel 1(2)-(3) MDBD helt faller i linje med domstolens resonemang och 

tillämpning av rent konstlat-kravet i Thin Cap.  

 

4.6. Har nya prioriteringar på 

skatteflyktsområdet inom EU lett till 

införandet av en generalklausul som 

är mer långtgående än domstolens 

missbruksdoktrin?  

4.6.1. Bizioli: ATAD och är en produkt av EU:s nya 

prioriteringar på bolagsskatteområdet 

Till skillnad från andra uppfattningar i doktrinen som presenterats inom 

ramen för denna uppsats, framför Bizioli i en artikel i EC Tax Review 2017 

en tolkning av ATAD och dess generalklausul som han grundat på en analys 

av direktivets syften och mål. Hans slutsats är att såväl ATAD i stort som 

generalklausulen i artikel 6 har en materiell innebörd som är svår att förena 

med domstolens etablerade primärrättspraxis och fördragens grundläggande 

syften och mål.108 Bizioli är av uppfattningen att ett skifte har skett inom EU 

på skatteflyktsområdet och ser ATAD som en produkt av den ”nya 

                                                 
107 Se avsnitt 3.1.4.3.  
108 Bizioli, Gianluigi, ”Taking EU Fundamental Freedoms Seriously: Does The Anti-Tax 

Avoidence Directive Take Precedence over the Single Market?”, EC Tax Review 2017-3, s. 

175.  
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prioriteringsordningen” medan han betraktar domstolens praxis om 

motverkande av missbruk inom ramen fördragen som en produkt av EU:s 

gamla prioriteringar avseende frågor om skatteflykt. Han framhåller att EU:s 

främsta prioriteringar på bolagsskatteområdet under lång tid har varit 

präglade av målsättningarna att undanröja skattehinder, motverka 

skattemässig diskriminering av gränsöverskridande transaktioner samt öka 

mobiliteten på den inre marknaden. Därför har frågor om motverkande av 

skatteflykt och skyddet för nationella skattesystemen tidigare ansetts vara en 

ren nationell angelägenhet, som varit underordnad de gemensamma EU-

rättliga intressena som återspeglas i de mål och syften som eftersträvas i 

fördragen. Bizioli menar att EUD:s primärrättspraxis på bolagsskatteområdet 

är en återspegling av EU:s tidigare prioriteringar på bolagsskatteområdet där 

de nationella skatteskyddsintressena i regel fått ge vika för det inre marknads-

intresset, med undantag för några få, snävt definierade undantagsfall (dvs. 

rättfärdigandegrunderna inom ramen för rule och reason-prövningen). De 

nationella skattesystemen har därför enligt den gamla prioriteringsordningen 

endast åtnjutit ett väldigt begränsat skydd för sina nationella skattesystem.109 

Bizioli menar dock att ATAD, till skillnad från domstolens etablerade praxis, 

är en produkt av det trendbrott som skett inom EU på bolagsskatteområdet. I 

det aktuella politiska klimatet inom EU har det nationella intresset att skydda 

sig mot skatteplanering fått en allt mer framträdande roll.110 Den nuvarande 

bolagsskattepolicyn inom EU bygger enligt Bizioli numera på två olika (och 

i viss mån med varandra motstridiga) intressen: (1) upprätthållandet av 

funktionen av den inre marknaden, de grundläggande friheterna och rättvis 

konkurrens; (2) skyddet för de nationella skattesystemen och 

medlemsstaternas skatteintäkter.111 ATAD är således ett uttryck för EU:s 

nuvarande ambition och eftersträvade mål att söka balansera och förena dessa 

två intressen med varandra och innehåller därför materiella skatteflyktsregler 

som i högre grad än tidigare EU-rättsregler tjänar de nationella 

                                                 
109 Bizioli, Gianluigi, ”Taking EU Fundamental Freedoms Seriously: Does The Anti-Tax 

Avoidence Directive Take Precedence over the Single Market?”, EC Tax Review 2017-3,s. 

167 f., 170-171. 
110 Ibid., s. 167. s. 171.  
111 Ibid, s. 168, 170.  
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skatteintressena.  Bizioli menar därför att införandet av ATAD orsakat en 

kollision mellan nya och gamla intresseprioriteringar på bolagsskattområdet 

inom EU. Detta gör det svårt att förena direktivet och dess regler med de mål 

som eftersträvas i fördragen och således även domstolens etablerade 

rättfärdigandepraxis.112 

 

Bizioli diskuterar inte bara ATAD i stort utan redogör även specifikt för hur 

han menar att artikel 6 ATAD ska tolkas och hur bestämmelsen förhåller sig 

till kriterierna för missbruk i EUD:s praxis (missbruksdoktrinen). Medan han 

anser att generalklausulen och missbruksdoktrinen föreskriver samma 

objektiva krav för vad som konstituerar missbruk, anser han däremot att de 

subjektiva kriterierna i respektive rättsregel har olika materiell innebörd. 

Enligt Bizioli har det subjektiva rekvisitet i artikel 6 ATAD har en större 

betydelse för den samlade missbruksbedömningen än det har inom ramen för 

missbruksdoktrinen. Han beskriver det som att det subjektiva kriteriet inom 

ramen för missbruksdoktrinen är ”recessivt” i förhållande till det objektiva 

kriteriet för missbruk, vilket han konstaterar mot bakgrund av att domstolen 

fastställt att den enskildes avsikt att få en skattefördel saknar betydelse för 

den samlade bedömningen när det förekommer objektiva omständigheter som 

tyder på ekonomisk förankring.113 I kontrast till denna utgångspunkt i 

missbruksdoktrinen menar han däremot att det subjektiva testet av 

arrangemangets genuinitet inte har samma underordnande ställning inom 

ramen för generalklausulen; förekomsten av en objektiv omständighet som 

tyder någon grad av genuinitet medför inte per automatik att den enskildes 

avsikt till missbruk lämnas utan avseende vid den  sammanvägda prövningen 

av om arrangemanget ska anses konstituera missbruk eller inte. Det betyder 

att den enskildes avsikt ges större utrymme och har en mer avgörande 

betydelse för vad som konstituerar missbruk inom ramen för artikel 6 ATAD 

än det har för bedömningen av vad som konstituerar missbruk inom ramen 

för fördragen enligt EUD:s praxis. Bizioli noterar även att 

missbruksprövningen i ATAD:s generalklausul delar stora likheter med det 

                                                 
112 Ibid., s. 168, 170, 171 f., 175.  
113 Ibid., s. 172 f. 
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”affärsmässigt motiverat”-test för bedömning av missbruk som ofta återfinns 

i flera av medlemsstaternas redan existerande rent nationella GAAR:s, där det 

subjektiva kriteriet normalt också har större betydelse för den samlade 

missbruksprövningen än det har inom ramen för domstolens rent konstlat-

test.114    

 

Biziolis förklaring till att skattebetalarens avsikt har mindre betydelse inom 

ramen för EUD:s praxis än generalklausulen är bl.a. att domstolen som 

utgångspunkt har betraktat den enskildes mål att minska sin totala skattebörda 

genom (legitim) skatteplanering mellan olika skattejurisdiktioner som ett 

legitimt uttryck för den inre marknadens funktion och rätten till fri 

rörlighet.115 Vidare menar han att det subjektiva rekvisitets vidare 

formulering och utformning samt ATAD:s ökade fokus på nationella 

skyddsintressen utgör de grundläggande skälen till att generalklausulens 

missbruksbedömning avviker från domstolens praxis.116 Bizioli tolkar med 

andra ord artikel 6 och dess förhållande till missbruksdoktrinen mot bakgrund 

av det subjektiva rekvisitets formulering och utformning samt den diskrepans 

han identifierat mellan EU:s gamla och nya prioriteringar och mål på 

bolagsskatteområdet och drar slutsatsen att generalklausulen har en bredare 

tillämpning än missbruksdoktrinen.117  

 Analys av Biziolis slutsatser och en djupdykning i 

ATAD:s preambel 

För att kunna diskutera Biziolis slutsatser och på egen hand söka hitta 

vägledning för hur artikel 6 ATAD ska tolkas och tillämpas kan det vara 

intressant att titta närmare på ATAD:s preambel som ger uttryck för 

direktivets mål och syften. Stämmer det som Bizioli säger att ATAD har ett 

ökat fokus på de nationella skyddsintressena och legitimerar en tolkning av 

generalklausulen som är vidare än missbruksdoktrinens villkor? Går det att 

utläsa andra slutsatser än de Bizioli dragit rörande direktivets syfte och mål 

                                                 
114 Ibid., s. 172.  
115 Ibid, s. 172, 173.  
116 Ibid, s. 172, 173.  
117 Ibid, s. 172 f., s. 175. 
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samt generalklausulens avsedda tolkning och tillämpning?  Dessa frågor 

kommer jag söka besvara i den följande analysen av uttalandena i ATAD:s 

preambel. 

4.6.2. ATAD:s syfte och lagstiftarens avsikt – 

hänsynen till olika intressen inom ramen för 

direktivet  

I ATAD:s preambel anges att direktivet ska skapa en minsta skyddsnivå för 

nationella bolagsskattesystem mot skatteflyktsmetoder på den inre 

marknaden och inom unionen;118 motverka erodering av 

skattebaserna/skattebasen inom unionen och flyttning av vinster från den inre 

marknaden;119 förbättra motståndskraften hos den inre marknaden som helhet 

mot gränsöverskridande skatteflyktsmetoder samt förhindra en fragmenterad 

reglering och uppnå en högre grad av enhetlighet inom unionen.120 Av dessa 

målsättningar framgår att ATAD, precis som Bizioli påstår, syftar till att 

tillgodose två huvudsakliga intressen: (1) medlemsstaternas nationella 

intresse att skydda sig mot skatteflykt och motverka eroderingen av de 

nationella skattebaserna; (2) unionens övergripande intresse att 

upprätthålla/värna den inre marknaden och dess grundläggande funktion.  

4.6.3. ATAD:s främsta och mest grundläggande 

syfte är att säkra en unionskonform 

införlivning av BEPS-åtgärderna 

Även om det står klart att ATAD till skillnad från tidigare direktiv på 

bolagsskatteområdet riktar ett mer direkt fokus på gränsöverskridande 

skatteplanering och de problem sådan verksamhet ger upphov till för 

medlemsstaterna, menar jag att man måste sätta ATAD:s målsättningar i 

perspektiv till den ursprungliga orsaken till direktivets införande. Av 

preambeln framgår tydligt att ATAD:s införande föranleddes av OECD:s 

                                                 
118 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (3). 
119 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel p. (3), (5) 
120 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (2), (16). 
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offentliggörande av de 15 BEPS-åtgärderna. Preambeln inleds genom 

följande uttalande: 

 

De nuvarande politiska prioriteringarna inom området internationell 

beskattning belyser behovet att säkerställa att skatt betalas där vinster och 

mervärde skapas […]  dessa nya politiska mål har omsatts i konkreta 

rekommendationer om åtgärder […] av Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling (OECD). […] Som svar på behovet av en rättvisare 

beskattning fastställer kommissionen i sitt meddelande av den 17 juni 2015 

en handlingsplan för rättvis och effektiv företagsbeskattning inom 

Europeiska unionen.121 

 

I nästa punkt återfinns följande uttalande: 

 
Slutrapporterna om OECD:s 15 åtgärdspunkter mot BEPS offentliggjordes 

den 5 oktober 2015. Detta resultat välkomnades av rådet […]. I rådets 

slutsatser betonades behovet av att finna gemensamma, men likväl flexibla, 

lösningar på EU-nivå, som är i enlighet med OECD:s BEPS-slutsatser.122 

 

Dessa utdrag ur preambeln pekar på att ATAD i grunden var en direkt respons 

på OECD:s BEPS-åtgärder. Direktivet har således inte sitt ursprung i ett 

självständigt initiativ från EU:s institutioner, utan föranleddas av yttre 

påverkan. Flera EU-länder är medlemmar i OECD och stod därför när 

åtgärderna publicerades 2015 inför ett införande av BEPS-åtgärderna i sina 

nationella rättsordningar. EU valde då att vidta åtgärder för ett enhetligt 

införande av BEPS i medlemsstaternas rättsordningar.123 Från EUD:s 

rättfärdigandepraxis vet vi att skatteflyktsregler som medlemsstaterna 

tillämpar i gränsöverskridande situationer i många fall utgör hinder för den 

fria rörligheten på den inre marknaden.124 Onekligen såg man därför från 

EU:s sida en risk för att BEPS-åtgärderna skulle kunna medföra nya hinder 

på den inre marknaden om de infördes av medlemsstaterna på egen hand. 

Detta framgår även av följande i uttalande i ATAD:s preambel:  

                                                 
121 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (1). 
122 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (2). 
123 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (2). 
124 Jfr. avsnitt 3.1.2. 
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Det är avgörande för en väl fungerande inre marknad att medlemsstaterna 

åtminstone genomför sina åtaganden enligt BEPS och, mer allmänt, vidtar 

åtgärder för att motverka skatteflyktsmetoder och säkerställa en rättvis och 

effektiv beskattning i unionen på ett tillräckligt konsekvent och samordnat 

sätt. På en marknad med mycket integrerande ekonomier, finns ett behov av 

gemensamma strategier och samordnade åtgärder för att förbättra den inre 

marknadens funktion och maximera de positiva effekterna av initiativet mot 

erodering av skattebasen och flyttning av vinster. Dessutom kan bara ett 

gemensamt ramverk förhindra en fragmentering av marknaden och få ett slut på 

nuvarande bristande överensstämmelse och snedvridning av marknaden.125  

 

Min uppfattning är därför att ATAD inte primärt är en lagstiftningsåtgärd som 

vidtogs från EU:s sida i syfte att utöka skyddet mot skatteflykt för 

medlemsstaterna, utan var ämnat tillse att BEPS-åtgärderna infördes i de 

nationella rättsordningarna på ett sätt som minimerar de potentiellt negativa 

effekterna som åtgärderna kan komma att få på den inre marknadens funktion. 

Att ATAD även är ett direktiv som tar hänsyn till det nationella intresset att 

motverka skatteflykt har som jag ser det sin förklaring i att dess regler (i 

huvudsak) har sitt ursprung i BEPS-åtgärderna, vars syfte uttryckligen är att 

tjäna det nationella intresset att skydda de nationella skattebaserna och 

skatteanspråken.126 ATAD:s betoning och fokuset på de nationella 

skatteskyddsintressena kommer således inte primärt från EU utan ”tvingades 

in” i direktivet via en yttre källa. Jag kan dock inte hävda att ATAD:s, ökade 

fokus på motverkandet av skatteflykt och skydd för nationella skattebaser 

endast har sin grund i BEPS-åtgärderna. Under de senaste åren, man precis 

som Bizioli hävdar, faktiskt kunnat se ett ökat fokus på dessa frågor inom EU, 

vilket bl.a. framgår av kommissionens rekommendation ”on aggressive tax 

planning” från 2012,127 samt införandet av generalklausulen i MDBD. Likväl 

går det inte att förneka att intresset att skydda unionens intressen och den inre 

marknadens funktion är starkt närvarande i det absolut mest grundläggande 

                                                 
125 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel p. (2)  
126 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (1)  
127 Se exempelvis European Commission, Recommendation on aggressive Tax Planning, 

C(2012) 8806 final of 6 December 2012, preambel, p. (3), s. 2.  
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motivet till ATAD:s införande. Att unionens inre-marknadsintressen står i 

starkt fokus och är en drivande orsak till direktivets införande illustreras även 

klart och tydligt av direktivets titel som lyder: ”Rådets direktiv […] om 

fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den 

inre marknadens funktion”. Med detta sagt menar jag inte nödvändigtvis att 

Biziolis tolkning av direktivet och de syften det tjänar är felaktig. För att 

kunna bemöta och problematisera hans slutsatser måste jag titta närmare på 

de uttryckliga målsättningar som uttrycks i ATAD och i vilken mån jag anser 

att dessa mål på ett övergripande plan uppnås genom direktivets regler.  

4.6.4. Direktivets målsättningar och anknytningen 

till de två centrala intressena  

Av ATAD:s preambel framgår att det nationella intresset att motverka 

skatteflykt tillgodoses på följande sätt:  

(1) Direktivet inför en minsta skyddsnivå för nationella 

bolagsskattesystem mot skatteflyktsmetoder i unionen och;128 

(2) tillser att enhetliga regler införs som minskar den snedvridna 

skattekonkurrensen på den inre marknaden.129 

Vidare framgår av preambeln att ATAD främjar den inre marknaden och de 

unionspräglade intressena på följande sätt:  

(1) Gemensamma regler skapar förutsebarhet och rättssäkerhet för 

skattskyldiga som verkar på den inre marknaden och tillser att de 

åtgärder mot skatteflykt som vidtas av medlemsstaterna är förenliga 

med unionsrätten. 130  

(2) Direktivet förbättrar motståndskraften hos den inre marknaden som 

helhet mot gränsöverskridande skatteflyktsmetoder genom att 

motverka erodering av skattebasen på den inre marknaden och hindra 

att obeskattade vinster flyttas från den inre marknaden.131 

                                                 
128 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (3)  
129 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (2), se även COM(2016) 26 final av den 

28 januari 2016, s. 3.  
130 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (2).  
131 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (2), (5), (16). 
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4.6.5. Ökar ATAD skyddet för de nationella 

skatteintressena?  

Om vi börjar med att titta på målen som relaterar till medlemsstaternas 

nationella intressen kan man börja med att fråga sig i vilken mån ATAD 

faktiskt bidrar till att öka skyddet för medlemsstaternas skattesystem. Med 

tanke på att kompetensen att beskatta och utforma sina skattesystem 

(inklusive införandet av skattflyktsregler) i grunden är en nationell 

angelägenhet, kan man konstatera att ATAD:s regler inte går bortom de 

åtgärder som medlemsstaterna själva hade kunnat vidta för att skydda sina 

nationella skatteintressen. På vilket sätt bidrar ATAD:s bestämmelser mot 

skatteflykt egentligen till ett ökat skydd bortom det medlemsstaterna kunnat 

åstadkomma på egen hand genom ett rent nationellt införande av BEPS-

åtgärderna?  

4.6.5.1. ATAD minskar effekten av skattekonkurrensen inom EU 

 I ATAD:s preambel anges att direktivets regler ska:  

 

[…] förhindra en fragmentering av marknaden och få ett slut på nuvarande 

bristande överensstämmelse och snedvridning av marknaden.132 

 

Uttalandet är ett uttryck för direktivets mål att skydda de nationella 

skattebaserna genom att minska skattekonkurrensen mellan medlemsländerna 

på den inre marknaden och skapa bättre villkor för en effektiv och rättvis 

beskattning i unionen.133 Att detta är en av avsikterna med ATAD framgår 

även av följande utdrag från preambeln: 

 

Det är nödvändigt att fastställa regler för att stärka den genomsnittliga 

skyddsnivån mot aggressiv skatteplanering på den inre marknaden. […] 

Detta mål kan uppnås genom att man skapar en minsta skyddsnivå för 

nationella bolagsskattesystem mot skatteflyktsmetoder i unionen.134  

                                                 
132 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (2). 
133 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (2), se även COM(2016) 26 final av den 

28 januari 2016, s. 3.  
134 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (3). 
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Målet att minska skattekonkurrensen inom unionen hade sannolikt varit svårt 

att uppnå för medlemsstaterna på egen hand genom införandet av nationella 

skatteflyktsregler. Minimireglerna i direktivet kan säkert komma att bidra till 

att skattekonkurrensen inom unionen blir mindre påtaglig eftersom de tillser 

att alla medlemsstater åläggs en skyldighet att motverka skatteflykt på samma 

minimivillkor inom unionen. Det blir således svårare för vissa medlemsstater 

att, som de tidigare gjort, skattekonkurrera med andra medlemsstater genom 

att underlåta att vidta åtgärder mot skatteflykt. ATAD:s skatteflyktsregler och 

de skyldigheter de medför kan därför eventuellt medföra att en del skadlig 

skattekonkurrens inom unionen i viss mån mildras.135 Jag menar dock att man 

bör vara försiktig med att överskatta vilken effekt harmoniseringen av 

skatteflyktsregler kommer att ha på skattekonkurrensen i unionen. För det 

första är ATAD är ett minimidirektiv vilket betyder att fortsatta skillnader 

mellan medlemsländernas skatteflyktlagstiftningar fortfarande får 

förekomma. För det andra är medlemsstaternas övriga bolagsskatteregler i 

regel inte harmoniserade, vilket betyder att medlemsstaterna kan 

skattekonkurrera med varandra på andra sätt, exempelvis genom lägre 

skattesatser. Därför bidrar ATAD endast i begränsad mån till att uppnå målet 

att minska skattekonkurrensen eller som man anger i preambeln ”förhindra 

fragmentering av den inre marknaden och få ett slut på nuvarande bristande 

överensstämmelse och snedvridning av marknaden”.  

4.6.5.2. ATAD ger ett starkare skydd för de nationella intressena 

om dess skatteflyktsregler är mer långtgående än villkoren 

för rättfärdigande i EUD:s praxis 

Utöver ATAD:s mildrande effekt avseende skattekonkurrens inom unionen 

med hjälp av skatteflyktsregler, har jag svårt att se hur ATAD bidrar till att 

skydda medlemsstaternas intressen i någon väsentlig mån. Alla de regler som 

införs genom direktivet hade medlemsstaterna med hjälp av sin exklusiva 

skattekompetens kunnat införa i sina nationella rättsordningar, vilket innebär 

                                                 
135 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (2), se även COM(2016) 26 final av den 

28 januari 2016, s. 3. 
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att exakt samma skydd i mångt och mycket hade kunnat uppnås av varje 

medlemsstat för sig. ATAD:s skatteflyktsregler ger endast ett utökat skydd 

för medlemsstaternas skatteintressen för de fall de kan anses vara mer 

långtgående än vad motsvarande nationella skatteflyktsregler får vara enligt 

villkoren i EUD:s rättfärdigandepraxis. Är exempelvis artikel 6 ATAD mer 

långtgående än missbruksdoktrinen, betyder det att ATAD:s obligatoriska 

miniminivån som bestämmer den nedre EU-rättliga gränsen för 

medlemsstaternas handlingsutrymme vid motverkande av skatteflykt, 

överskrider den maximinivå som bestäms av fördragen och domstolens rent 

konstlat-test.136 Medlemsstaterna har i sådant fall enligt direktivet både rätten 

och skyldigheten att motverka missbruk på en nivå som minst motsvarar 

direktivets minimistandard. Om denna miniminivå skulle vara mer 

långtgående än missbruksdoktrinens villkor för motverkande av missbruk 

betyder det att medlemsstaterna med stöd av artikel 6 ATAD har mer 

långtgående befogenheter att motverka missbruk inom unionen än de har med 

stöd av motsvarande rent nationella skatteflyktsregler.137 Om ATAD:s 

generalklausul (eller någon av de andra reglerna) däremot har en innebörd 

som korresponderar fullt ut med kraven i domstolens rättfärdigandepraxis, 

har direktivet endast en begränsad effekt för att öka skyddet för de nationella 

skyddsintressena. Om t.ex. artikel 6 ATAD överensstämmer med 

missbruksdoktrinens krav, betyder det att medlemsstaterna har exakt samma 

möjlighet att motverka skatteflykt med stöd av ATAD:s generalklausul som 

de redan hade med stöd av nationella skatteflyktsregler. Det beror på att 

fördragen endast inskränker rätten att vidta nationella skatteflyktsåtgärder på 

gränsöverskridande situationer inom unionen, medan medlemsstaterna är fria 

att tillämpa mer långtgående nationella skatteflyktsregler i inhemska och 

tredjelandssituationer. En minimiregel i ATAD som helt motsvarar 

domstolens rättfärdigandekrav i praxis tillför därför inga nya dimensioner till 

skyddet för de nationella skatteintressena i jämförelse med de möjligheter till 

                                                 
136 Jfr avsnitt 2.2.2.2. 
137 Att en vidare EU-rättlig generalklausul skulle medföra utökade möjligheter för 

medlemsstaterna att motverka skatteflykt inom unionen var även grunden för Cordeweners 

kritik mot en potentiell vid tolkning av ATAD:s generalklausul (se ovan avsnitt 4.2.)  
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skyddsåtgärder som medlemsstaterna redan hade till sitt förfogande inom 

ramen för sin nationella skattekompetens. 

4.6.5.3. ATAD:s skydd för de nationella intressena - 

sammanfattning 

Mot bakgrund av det jag anfört ovan, anser jag sammanfattningsvis att ATAD 

endast i begränsad mån bidrar till att utöka att skyddet för de nationella 

skatteintressena genom att ha en mildrande effekt på skattekonkurrensen 

inom unionen. Utöver det har ATAD enligt min bedömning endast en ökad 

skyddseffekt för de nationella skatteintressena om dess bestämmelser visar 

sig vara mer långtgående än de nationella åtgärder som medlemsstaterna har 

rätt att vidta inom ramen för fördragen enligt domstolens 

rättfärdigandepraxis. Om ATAD:s bestämmelser överensstämmer med 

villkoren i domstolens etablerade praxis bidrar dock inte direktivet i någon 

väsentlig mån till att i realiteten öka skyddet för medlemsstaternas nationella 

skatteintressen. 

4.6.6. Skyddet för den inre marknadens funktion 

inom ramen för ATAD 

4.6.6.1. Målet att skapa minimiregler konformt med 

fördragsfriheterna 

Enligt preambeln ska direktivet öka förutsebarheten för skattskyldiga inom 

unionen och säkerställa att de åtgärder som staterna vidtar mot skatteflykt är 

förenliga med unionsrätten.138 Detta mål uppfylls genom införandet av 

gemensamma regler mot skatteflykt som bidrar till en ökad överenstämmelse 

mellan länderna lagstiftning.139 En direkt följd av ökad  

regelöverenstämmelse och förutsebarhet är att det underlättar för aktörer att 

verka i och mellan olika länder på den inre marknaden och bidrar således till 

att främja den fria rörligheten. Att harmoniserande skattereglerregler normalt 

bidrar till att främja den fria rörligheten för skattskyldiga på den inre 

                                                 
138 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (2). 
139 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (2). 
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marknaden som helhet, illustreras tydligt av de direktiv som tidigare införts 

på bolagsskatteområdet (FD, MDBD och RRD) som uttryckligen är 

utformade för att undanröja skattehinder och främja den fria rörligheten över 

nationsgränserna.140 Trots att ATAD till skillnad från dessa direktiv 

innehåller en annan typ av skatteregler och har ett uttalat mål att skydda de 

nationella skattebaserna, är det tydligt att man även i skatteflyktsdirektivet 

har liknande målsättningar som i tidigare bolagsskattedirektiv.  ATAD är 

precis som de andra bolagsskattedirektiven avsett att främja den inre 

marknadens funktion och de grundläggande mål som även eftersträvas i 

fördragen. Att det i prambeln uttryckligen anges att ATAD ska tillse att 

medlemsstaternas åtgärder mot skatteflyktsmetoder är förenliga med 

unionsrätten,141 är i sig självt en stark indikation på att man i grunden avsett 

utforma direktivens regler på ett sätt som är konformt med fördragen och de 

fria rörligheterna och därmed tillse att medlemsstaternas skatteflyktsåtgärder 

inte utgör hinder på den inre marknaden.   

4.6.6.2. Målet att skydda den inre marknadens skattebas och 

förbättra dess motståndskraft  

Det formulerade målet i preambeln att ”fastställa regler mot erodering av 

skattebasen på den inre marknaden och mot flyttning av vinster från den inre 

marknaden”142 och ”förbättra motståndskraften hos den inre marknaden som 

helhet mot gränsöverskridande skatteflyktsmetoder”143 illustrerar tydligt hur 

man inom ramen för ATAD försökt att förena det traditionellt nationella 

intresset att motverka skatteflykt med det EU-rättliga intresset att främja den 

inre marknaden. Det första som väcker mitt intresse i det citerade uttalandet 

är att man talar om att motverka erodering av skattebasen, singularis, på den 

inre marknaden. Detta kan endast förstås som att man försöker framställa den 

inre marknadens skattebas som ett självständigt skyddsvärde inom ramen för 

                                                 
140 Direktiv 2009/33/EG (FD), preambel p. (2)-(3); direktiv 2011/96/EU (MDBD), 

preambel p. (3)-(4); direktiv 2003/49/EG (RRD), preambel p. (1); se även mål C-6/16, 

Equiom och Enka, p. 20 och mål C-14/16, Euro Park Service, p. 28. 
141 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (2). 
142 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (5). 
143 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (16). 
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direktivet.144 Med tanke på att en sådan skattebas inte existerar i realiteten då 

EU saknar självständig beskattningskompetens, kan detta förefalla lite 

märkligt. Logiskt sett borde skattebasen på den inre marknaden utgöras av 

alla medlemsstaters skattebaser tillsammans, vilket även skulle innebära att 

det nationella intresset av att skydda medlemsstaternas skattebaser naturligt 

sammanfaller med EU:s mål att skydda den inre marknadens (teoretiska) 

skattebas. Min tolkning av detta uttalande är dock att det inte är 

medlemsstaternas sammanlagda skattebaser som åsyftas. Istället handlar det 

om att man pekar ut ett självständigt mål inom ramen för ATAD att särskilt 

motverka skatteflykt som består i att värden och vinster förs ut ur unionen. 

Medan skyddet för det nationella skattebaserna handlar om att både motverka 

skatteflykt som sker inom unionen och mot tredjeland, handlar skyddet för 

den inre marknadens (teoretiska) skattebas endast om att hindra 

skatteplanering som för ut obeskattade vinster och värden från den inre 

marknaden helt och hållet. Att man uppsatt ett sådant mål inom ramen för 

ATAD ser jag som en markering mot medlemsstaterna att skatteflykt inom 

unionen fortsatt ska betraktas som ett mindre problem än skatteflyktsmetoder 

som resulterar i att värden flyttas till tredjeland. Direktivet ger således en 

fingervisning om att medlemsstaterna vid tillämpningen av ATAD:s regler 

har rätt att vidta mer långtgående åtgärder gentemot tredje land än i 

gränsöverskridande situationer inom unionen. I denna del av ATAD:s 

syftesformulering är det i min mening därför uppenbart att man vid direktivets 

införande tagit mycket långtgående hänsyn till fördragens grundläggande 

syfte att främja den inre marknadens funktion och de fria rörligheterna.  

4.6.7. Generalklausulens mål och syfte   

Bland BEPS-åtgärderna återfinns ingen allmän regel mot missbruk. 

Införandet av generalklausulen i ATAD är således en åtgärd mot skatteflykt 

som tillförts direktivet på EU:s och/eller medlemsstaternas initiativ.145 Enligt 

preambeln är generalklausulen i artikel 6 specifikt avsedd att motverka 

                                                 
144 Jfr. Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel p. (5). 
145 Se lista över BEPS-åtgärderna på https://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm, länk 

hämtad 2019-05-05.  

https://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm
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skatteflyktsmetoder som inte täcks av ATAD:s särskilda skatteflyktsregler 

och är därför en av de åtgärder som ska tillse att ATAD:s syfte uppfylls.146 

Avseende regeln tillämpning anges följande i preambeln:  

 

Inom unionen bör de allmänna reglerna mot missbruk tillämpas på 

arrangemang som inte är genuina. Annars bör den skattskyldige ha rätt att 

välja den skattemässigt mest effektiva strukturen för sin kommersiella 

verksamhet. Det är dessutom viktigt att se till att de allmänna reglerna mot 

missbruk tillämpas på ett enhetligt sätt i inhemska situationer, inom unionen 

och gentemot tredjeländer, så att deras räckvidd och resultatet av deras 

tillämpning i inhemska och gränsöverskridande situationer inte skiljer sig åt. 

[…] Vid bedömningen av om ett arrangemang ska betraktas som icke-

genuint skulle medlemsstaterna kunna beakta alla giltiga ekonomiska skäl, 

inbegripet finansiell verksamhet. 147 

 

Detta uttalande säger flera saker om vilken hänsyn som ska tas till intresset 

att upprätthålla den inre marknadens funktion vid tillämpningen av 

generalklausulen.  För det första understryks att införlivade generalklausulers 

tillämpning inom unionen bör tillämpas på arrangemang som inte är genuina, 

vilket kan läsas som en uppmaning till medlemsstaterna att hålla sig till den 

miniminivå som sätts av direktivet vid tillämpning av generalklausuler på 

gränsöverskridande situationer på den inre marknaden. Underförstått 

indikerar även uttalandet att medlemsstaterna är friare att tillämpa standarder 

som överskrider direktivets miniminivå på inhemska och tredjelands-

situationer och att skyldigheten kvarstår att ta hänsyn den inre marknaden och 

de fria rörligheterna inom unionen. Att lagstiftaren haft för avsikt att sätta 

olika standarder för tillämpning av direktivets regler inom unionen respektive 

övriga fall antyds även som jag sa i föregående avsnitt av den allmänna 

målsättningen att särskilt förhindra skatteflykt som består i att obeskattade 

värden flyttas från den inre marknaden. Eftersom motverkande av skatteflykt 

i tredjelands-situationer inte riskerar att orsaka hinder på den inre marknaden 

har medlemsstaterna större utrymme att motverka skatteflykt med stöd av 

generalklausulen i de fall när värden flyttas från unionen helt och hållet 

                                                 
146 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (5), (11).  
147 Direktiv (EU) 2016/1164 (ATAD), preambel, p. (11). 
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eftersom det nationella skyddsintresset i sådana fall inte står i konflikt med 

direktivets andra syfte att upprätthålla den inre marknaden funktion.  

 

Den andra meningen i det ovan citerade utdraget, som understryker 

nödvändigheten av en enhetlig tillämpning i inhemska situationer, inom 

unionen och gentemot tredjeländer, skulle kunna anses undergräva 

antagandet om att olika standarder för motverkande av missbruk gäller för 

medlemsstaterna i olika situationer enligt ATAD. I samma mening anges 

dock också att en enhetlig tolkning är viktigt för att de införlivade 

generalklausulernas räckvidd och resultatet av deras tillämpning inte ska 

skilja sig åt i inhemska och gränsöverskridande situationer, vilket jag tyder 

som en direkt hänvisning till förbudet mot negativ särbehandling.148 Således 

är meningen i preambeln om enhetlig tolkning inte ett krav på att 

medlemsstaterna måste tillämpa de regler som införlivar artikel 6 ATAD på 

samma sätt i gränsöverskridande situationer inom unionen som de gör i 

inhemska och tredjelandssituationer, utan en instruktion om att 

generalklausulen, precis om nationella skatteflyktsregler,  inte får tillämpas 

stängare i gränsöverskridande unionssituationer än i övriga situationer där 

generalklausulen är tillämplig. I detta uttalande har vi således återigen en hint 

om att medlemsstaterna ska efterleva den inre marknadens principer och övrig 

unionsrätt vid tillämpning av generalklausulen. 

 

Den sista meningen i det ovan citerade uttalandet är främst intressant att 

uppmärksamma eftersom den anger att medlemsstaterna vid bedömningen av 

ett arrangemangs genuinitet skulle kunna beakta alla giltiga ekonomiska skäl, 

inbegripet finansiell verksamhet. Att medlemsstaterna ska grunda prövningen 

av ett arrangemangs genuinitet genom att beakta alla giltiga kommersiella 

skäl, är således inte ett krav vid tillämpningen av artikel 6 om man ska tro 

ATAD:s preambel. Skrivelsen är i min mening uppseendeväckande mot 

bakgrund av att domstolen i Cadbury Schweppes och Thin Cap har fastslagit 

att man vid bedömningen av om ett upplägg är konstlat ska beakta alla 

                                                 
148 Jfr. avsnitt 3.1.2.  
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relevanta objektiva verifierbara omständigheter.149 Eventuellt kan 

formuleringen skulle kunna beakta alla giltiga ekonomiska skäl i preambeln 

betraktas som en indikation på att Biziolis slutsats stämmer om att 

missbruksbedömningen inom ramen för artikel 6 avviker från 

missbruksdoktrinen till följd av det subjektiva rekvisitets större betydelse för 

den samlade bedömningen inom ramen för generalklausulen.150 Att 

medlemsstaterna inte måste beakta alla giltiga kommersiella skäl vid 

bedömningen av ett arrangemangs genuinitet kan eventuellt vara en 

antydning om att den subjektiva avsikten i en helhetsbedömning kan avgöra 

om arrangemanget konstituerar missbruk enligt generalklausulen eller inte.  

Om lagstiftaren hade velat understryka eller klargöra att 

missbruksdefinitionen i artikel 6 ska tolkas i enlighet i EUD:s 

missbruksdoktrin i preambeln, borde man istället för skulle kunna, ha angivit 

att medlemsstaterna ska beakta alla giltiga kommersiella skäl, inbegripet 

finansiell verksamhet. Jag vill dock understryka att den nämnda skrivelsen 

inte kan uppfattas som entydig, och kan inte enligt mig anses vara ett 

tillräckligt starkt skäl att utesluta en tolkning av generalklausulen i artikel 6 

som överensstämmer med missbruksdoktrinen. 

4.6.8. Inom ramen för ATAD lyckas man bara 

förena unionens och medlemsstaternas 

intressen i viss mån  

Precis som Bizioli påpekar är ATAD ett försök att söka förena de inre 

marknadsintressena med medlemsstaternas skatteintressen som tillsammans 

utgör själva grunden för den intressekonflikt står i centrum domstolens 

rättfärdigandeprövning av nationella skatteflyktsregler.151 Detta lyckas man 

med i viss utsträckning avseende frågan om skatteflykt som består i att 

obeskattade värden flyttas tredjeland. Eftersom de inre marknadsintressena 

och rätten till fri rörlighet i regel inte aktualiseras i tredjelands- och inhemska 

situationer är det från EU:s sida inom ramen för ATAD oproblematiskt att 

                                                 
149 Jfr. avsnitt 3.1.4.1 & 3.1.4.2.  
150 Jfr. avsnitt 4.6.1.  
151 Jfr. avsnitt 3.1.2 & 3.1.3. 
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förespråka och betona vikten av att motverka av skatteflykt i sådana 

situationer och identifiera skatteflykt som ett unionsproblem. Det lagstiftaren 

däremot inte lyckas med är att förena det nationella intresset att motverka 

skatteflykt inom unionen med unionens inre marknadsintressen. Av 

preambeln framgår att lagstiftaren inte riktigt vill vidkännas att skatteflykt 

inom unionen kan vara ett lika stort problem för de enskilda medlemsstaterna 

som skatteflykt till tredjeland. Vidare understryks på olika ställen i de 

formulerade motiven att medlemsstaterna bör hålla sig till en mer restriktiv 

tillämpning av direktivets minimibestämmelser vid motverkande av 

skatteflykt inom unionen än i övriga situationer.  Förklaringen till detta är att 

behovet att motverka av skatteflykt inte sammanfaller med unionens intressen 

i gränsöverskridande skatteflykt inom unionen. Inom ramen för ATAD har 

man inte avseende sådana skatteflyktssituationer lyckats förena de nationella 

intressena med de unionsintressen som direktivet ska främja. Det sagda 

betyder att den intressekonflikt som utgör själva grunden för domstolens 

rättfärdigandeprövning av skatteflyktsregler inom ramen för fördragen även 

är inbyggd i ATAD och dess bestämmelser. Skatteflyktsdirektivet misslyckas 

därför med att fullt ut balansera och förena intresset att motverka skatteflykt 

med de inre marknadsintressena.  

4.6.9. ATAD:s mål och syften – sammanfattning 
och slutsatser  

4.6.9.1. Biziolis slutsatser 

Biziolis tes är att ATAD återspeglar den nya prioriteringsordning på 

skatteflyktsområdet som utvecklats inom EU de senaste åren, där frågan om 

att skydda nationella skatteintressen mot skatteflykt fått en allt med 

framträdande roll. Han menar därför att ATAD:s syfte och innehåll står i 

kontrast till och avviker från tidigare EU-rätt på bolagsskatteområdet vars 

syfte och mål främst varit att skydda den inre marknadens funktion och 

skydda rätten till fri rörlighet. Vidare drar han slutsatsen att artikel 6 ATAD 

införts i enlighet med direktivets syften och mål och har fått en utformning 

som gör att generalklausulen har en vidare tillämpning än domstolens rent 
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konstlat-test inom ramen för missbruksdoktrinen. Skillnaden mellan EUD:s 

praxis och generalklausulen i ATAD hänför sig enligt honom till att det 

subjektiva rekvisitet i artikel 6 har en vidare formulering och större betydelse 

för den samlade missbruksprövningen än motsvarande subjektiva kriterium 

har inom ramen för missbruksdoktrinen.  

4.6.9.2. Motivuttalandena preambeln 

I preambeln till ATAD menar jag att det finns visst stöd för Biziolis slutsatser 

om ATAD:s syften och mål samt generalklausulens tolkning. Av direktivet 

framgår att ATAD:s syften och mål till skillnad från andra direktiv på 

bolagsskatteområdet och EUD:s rättfärdigandepraxis har ett större fokus på 

och tar en mer direkt hänsyn till nationella skatteskyddsintressen. ATAD:s 

regler kan också komma att få effekter som tjänar de nationella 

skyddsintressena. Minimibestämmelserna i ATAD kan i viss mån förväntas 

bidra till att mildra skattekonkurrensen inom unionen. Vidare kan direktivet 

för det fall dess bestämmelser ska ges en vidare tillämpningen av EUD:s 

rättfärdigandepraxis komma att utöka och förbättra möjligheterna för 

medlemsstaterna att motverka skatteflykt inom unionen i situationer som 

omfattas av fördragen.  I motivuttalandena som rör generalklausulen finns 

även en hint om att generalklausulens missbruksprövning eventuellt kan 

avvika från den strikta missbruksprövning som domstolen utvecklat i 

Cadbury Schweppes och Thin Cap.  

 

I preambeln finns det även en del uttalanden som i motsats till Biziolis slutsats 

talar för att dess bestämmelser, inklusive generalklausulen i artikel 6, ska ges 

en tolkning som överensstämmer med övrig relevant gällande EU-rätt. ATAD 

har precis som de tidigare direktiven på bolagsskatteområdet även ett starkt 

fokus på de inre-marknadsintressen som tidigare präglat den EU-rättliga 

inriktningen i frågor om skatteflykt på bolagsskatteområdet. Av flera 

motivuttalanden i preambeln framgår det tydligt att det inre marknadsintresset 

och övrig gällande EU-rätt tagits i beaktning i väsentlig mån vid direktivets 

införande. För det första infördes direktivet med det övergripande syftet att 

tillse att BEPS-åtgärderna inte infördes i medlemsstaterna på ett sätt som 
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skulle riskera att skapa nya skattehinder på den inre marknaden. För det andra 

anges det i preambeln att ATAD ska tillse att medlemsstaternas 

skatteflyktsåtgärder är förenliga med unionsrätten. Uttalandet pekar på att 

lagstiftaren sannolikt avsett att införa minimibestämmelser i direktivet som 

överensstämmer med fördragens grundläggande principer och domstolens 

etablerade primärrättspraxis och annan relevant gällande rätt. För det tredje 

finns flera hintar i olika delar av preambeln om att medlemsstaterna har en 

mer långtgående rätt att motverka skatteflykt med stöd av direktivets 

bestämmelser i inhemska och tredje-landssituationer. Direktivet understryker 

därmed att medlemsstaterna vid tillämpning av ATAD:s bestämmelser i 

gränsöverskridande situationer inom unionen fortfarande måste ta hänsyn till 

de inre marknadsintressena. Med andra ord inskränker direktivet 

medlemsstaternas handlingsutrymme att motverka skatteflykt med stöd av 

ATAD:s skatteflyktsregler på samma sätt som handlingsutrymmet enligt 

domstolens praxis inskränks av fördragsfriheterna vid tillämpningen av rent 

nationella skatteflyktsregler på den inre marknaden.  För det fjärde kan jag 

konstatera att intressekonflikten mellan de nationella skatteintressena och 

unionens grundläggande intressen som utgör själva grunden för domstolens 

rättfärdigandeprövning även finns inneboende i ATAD och dess 

bestämmelser, trots att man ifrån lagstiftarens sida sökt förena och balansera 

dessa intressen med varandra. 

4.6.9.3. Vilken tolkning av ATAD och artikel 6 finns det stöd för i 

preambeln? 

Mot bakgrund av det sagda intar jag en något skeptisk hållning till den 

betydelse som Bizioli tillskriver de nationella skyddsintressena inom ramen 

för ATAD. Jag kan inte förneka att de nationella intressena de facto är mer 

närvarande i detta direktiv än vi tidigare sett i EUD:s praxis och andra direktiv 

på bolagsskatteområdet och att direktivet har vissa positiva, om än 

begränsade, effekter som ökar skyddet för de enskilda medlemsstaternas 

skatteintressen. Om det som Bizioli hävdar har skett ett märkbart politiskt 

prioriteringsskifte (vilket det finns vissa tecken på) i de politiska och 

lagstiftande institutionerna inom EU avseende frågor om skatteflykt, kan man 
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inte heller utesluta att detta är något som skulle kunna tas i beaktning av den 

värderingsförändringslyhörda EU-domstolen vid tolkningen av ATAD artikel 

6.152 Dock menar jag att det i grunden fortfarande är det inre 

marknadsintresset som står i primärt fokus i ATAD och styr dess innehåll. 

Flera uttalanden i preambeln understryker vikten av en tillämpning av 

direktivets regler som överensstämmer med den övriga unionsrätten. Vidare 

står det klart att lagstiftaren identifierar skatteflykt mot tredjeland som ett 

större problem än skatteflykt inom unionen eftersom målet att motverka 

skatteflykt i de förstnämnda fallen inte konkurrerar med målet att värna den 

inre marknadens funktion och rätten till fri rörlighet.  

 

I min mening finns det inget således inte något entydigt stöd för att Biziolis 

analys och slutsatser kring ATAD och dess generalklausul stämmer.  Däremot 

finns det inte heller något entydigt stöd för att artikel 6 ATAD ska tillskrivas 

en tolkning som faller i linje med de inre marknadsintressena och EUD:s 

praxis eftersom preambeln lämnar vissa öppningar för att artikel 6 ATAD 

skulle kunna ges en vidare innebörd och tillämpning än domstolens 

missbruksdoktrin. Därför kan jag mot bakgrund av ATAD:s preambel varken 

dementera eller bekräfta att ATAD:s generalklausul kan eller bör ges en 

vidare innebörd och tillämpning än rätten att motverka skatteflykt enligt 

EUD:s primärrättspraxis.  

  

                                                 
152  Jfr. avsnitt 1.3.2.4.  
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5. Sammanfattning, diskussion 

och slutsatser 

I kapitel 4 analyserades och problematiserades olika rättliga argument med 

utgångspunkt i rättskällorna samt de olika uppfattningar om hur artikel 6 

ATAD ska tolkas som framkommit i doktrinen.  I detta avslutande kapitel 

kommer jag sammanfatta och diskutera vad som framkommit i denna uppsats 

föregående kapitel, samt söka svara på de frågeställningar som ställdes i det 

inledande kapitlet och presentera de slutsatser som jag dragit av den rättliga 

undersökning som förtagits inom ramen för denna uppsats.  

 

5.1. Hur ska artikel 6 ATAD tolkas?  

5.1.1. Skillnaden mellan ATAD artikel 6 och 

missbruksdoktrinen hänför sig till 

generalklausulens subjektiva rekvisit 

När man jämför ATAD artikel 6 med de krav för motverkande av missbruk 

som formulerats i målen Cadbury Schweppes och Thin Cap 

(missbruksdoktrinen), framgår att det främst är generalklausulens subjektiva 

rekvisit som har en formulering som avviker i förhållande till det subjektiva 

kriteriet för missbruk i domstolens praxis. Av domstolens formuleringar i de 

nämnda målen samt kommissionens förslag till ATAD framgår att 

generalklausulens subjektiva krav till sin ena del, det huvudsakliga syftet […] 

att få en skattefördel, sannolikt överensstämmer med domstolens subjektiva 

krav för missbruk. Däremot avviker det subjektiva rekvisitets andra led, ett 

av de huvudsakliga syftena att få en skattefördel, från den de begrepp och som 

använts vid formuleringen av det subjektiva kravet för missbruk i domstolens 

missbruksprövning. Om artikel 6 ATAD:s innebörd avviker från 

missbruksdoktrinens krav på någon punkt är det därför sannolikt att den 

materiella skillnaden mellan generalklausulens och den praxisgrundade 

definitionen av missbruk hänför sig till det subjektiva rekvisitets andra led, 

dvs. formuleringen ett av de huvudsakliga syftena att få en skattefördel. 
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5.1.2. En möjlig tolkning av artikel 6 ATAD där det 

subjektiva rekvisitets vidare formulering 

ignoreras?  

Cordewener, Smit och Weber verkar alla, om än grundat på olika resonemang 

och utgångspunkter, vara överens om att ATAD artikel 6 ska ges en tolkning 

som överensstämmer med domstolens etablerade praxis för motverkande av 

missbruk på skatteflyktsområdet.  Cordewener grundar sitt resonemang på att 

ifrågasätta om medlemsstaterna verkligen kan ges större befogenheter att 

motverka missbruk med stöd av en EU-rättlig generalklausul än de tidigare 

har haft med stöd av nationell rätt inom ramen för fördragen och 

undantagsreglerna i bolagsskattedirektiven. Smit är av uppfattningen att 

domstolen kommer bortse från det subjektiva rekvisitets vidare formulering 

vid tolkning av artikel 6 ATAD och ge bestämmelsen en innebörd som 

överensstämmer med missbruksdoktrinen. Detta antagande grundar han på att 

domstolen tidigare har bortsett från vidare formuleringar i direktivtexten som 

avviker från missbruksdoktrinen vid tolkningen av undantagsregeln för 

missbruk i artikel 15(1a) FD. Weber menar slutligen att det subjektiva 

rekvisitets vidare formulering i artikel 6 ATAD saknar materiell betydelse då 

formuleringen och det den antyder ryms inom ramen för domstolens 

resonemang kring rent konstlat-kravet i Thin Cap-målet. Samtliga av dessa 

tre uppfattningarna kring den EU-rättliga generalklausulens tolkning måste 

anses ha visst stöd i rättskällorna. Vidare finns det ingenting som rättsligt 

skulle hindra EU-domstolen från att tolka ATAD på ett praxiskonformt sätt 

och bortse från det subjektiva rekvisitets vidare formulering. Det finns således 

ingenting som i dagsläget utesluter att en tolkning av artikel 6 ATAD i linje 

med domstolens etablerade praxis avseende rätten ett motverka missbruk vid 

skatteflykt är den korrekta.  

 

Det finns dock även omständigheter och faktorer som stödjer tesen att 

domstolen kan komma att inta annan hållning vid tolkningen av artikel 6 

ATAD och ge bestämmelsen en vidare materiell innebörd som avviker från 

missbruksdoktrinen och som faller i linje med det subjektiva rekvisitets 
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bredare formulering och vad det antyder.  Till att börja med brukar domstolen 

normalt vara mindre strikt vid tolkning av sekundärrättliga bestämmelser 

ljuset av fördragen, särskilt på politiskt känsliga områden, än den brukar vara 

vid bedömningen av motsvarande nationella regler i ljuset av fördragen.153 

Vidare är ATAD artikel 6 en annan typ av EU-rättsregel än vi tidigare sett på 

skattflyktsområdet inom EU. Den EU-rättliga generalklausulen är en 

harmonierande materiell EU-rättlig skatteflyktsregel som till skillnad från 

tidigare EU-reglering på området har en direkt inverkan på medlemsstaternas 

skatteflyktsreglering. ATAD som direktiv och artikel 6 kan även i viss mån 

anses ha andra bakomliggande syften som präglar regleringens utformning än 

de syften som ligger till grund för bolagsskattedirektivens och 

missbruksdoktrinens instiftande och framväxt.154 Att artikel 6 ATAD har en 

avvikande karaktär i förhållande till tidigare EU-rättsregler på 

skatteflyktsområdet skulle kunna motivera att den även betraktas och tolkas 

på ett annat sätt än dessa regler.  

5.1.3. Vilken tolkning har stöd i ATAD:s syften och 

mål?  

Av de uppfattningar om artikel 6 ATAD:s tolkning som framställts i 

doktrinen och som återgivits inom ramen för denna uppsats, avviker Biziolis 

reflektioner mest i förhållande till de andra författarnas.  Bizioli gör en analys 

och tolkning av ATAD som helhet och artikel 6 specifikt som har sin 

utgångspunkt i direktivets syften och mål. Han argumenterar för att 

generalklausulens vidare formulering och ATAD.s ökade fokus på de 

nationella skyddsintressena i förhållande till tidigare EU-rätt på 

bolagsskatteområdet motiverar en tolkning av artikel 6 som är vidare än 

domstolens missbruksdoktrin.155 I sammanhanget kan man komma ihåg att 

EU-domstolen är lyhörd för politisk förändring. Om Biziolis slutsatser om att 

ett politiskt prioriteringsskifte har skett inom EU på bolagsskatteområdet i 

frågan om skatteflykt stämmer, är det inte helt osannolikt att domstolen skulle 

                                                 
153 Jfr. avsnitt 4.2.  
154 Jfr. avsnitt 4.4.2.  
155 Jfr avsnitt 4.6.1.  
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väga in detta i sin bedömning när ATAD:s bestämmelser tolkas.156  Precis 

som Bizioli hävdar, framgår det också av ATAD:s preambel att direktivet 

både syftar till att skydda nationella skatteintressen mot skatteflyktsmetoder 

och att främja de inre marknadsintressena. Jag menar dock att de inre 

marknadsintressena över lag står i större fokus inom ramen för ATAD då man 

i preambeln på flera punkter antyder att direktivens regler ska tolkas konformt 

med övrig unionsrätt och tillämpas mer restriktivt inom unionen än i andra 

skatteflyktssituationer. Direktivet understryker med andra ord att målet att 

motverka skatteflykt inte kan ske på bekostnad av den inre marknadens 

funktion.157 Vidare anser jag att det grundläggande skälet för ATAD:s 

införande var förebygga uppkomsten av nya skattehinder på den inre 

marknaden i samband med införlivningen av BEPS-åtgärderna i 

medlemsstaterna, och inte primärt att utöka medlemsstaternas skydd mot 

skatteflyktsmetoder.158 Även om direktivet precis som Bizioli påpekar, tar 

uttrycklig hänsyn till viktiga nationella skatteskyddsintressen i högre grad än 

tidigare EU-rätt på bolagsskatteområdet, är det mot bakgrund av det sagda 

långt ifrån självklart att ATAD och dess generalklausul kan och bör ges en 

tolkning och tillämpning som är mer långtgående än missbruksdoktrinen.  

5.1.4. Vilken tolkning har stöd i rättskällorna? 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det med i rättskällorna både finns 

stöd för argument som talar för och emot en tolkning av artikel 6 ATAD som 

är mer långtgående än missbruksdoktrinen. I det rådande rättsläget och med 

utgångspunkt i de rättskällor som finns att tillgå i nuläget är det därför i min 

mening omöjligt att dra några klara och entydiga slutsatser om hur ATAD 

artikel 6 ska tolkas. Det subjektiva rekvisitets vidare formulering i 

generalklausulen, artikel 6 ATAD:s avvikande karaktär i förhållande till 

tidigare EU-reglering på skatteflytsområdet, det något ökade fokuset på 

nationella skyddsintressen i ATAD, samt EU-domstolens lyhördhet för 

politiska och värderingsmässiga förändringar är alla faktorer som kan 

                                                 
156 Jfr avsnitt 4.6.9.3. 
157 Se avsnitt 4.6.2 & 4.6.9.  
158 Jfr. avsnitt 4.6.2.  



88 

 

motivera och/eller tala för att artikel 6 ska ges en vidare tolkning som avviker 

från missbruksdoktrinen. I motsats till detta finns det argument för en 

restriktiv tolkning av artikel 6 ATAD i det faktum att domstolen mycket väl 

kan komma att bortse från generalklausulens vidare formulering och/eller 

tolka in dess ordalydelse i de resonemang kring motverkande av missbruk 

som redan finns i praxis. Vidare finns det mycket i preambeln som tyder på 

att det inre marknadsintresset från EU:s perspektiv fortfarande är lika viktigt 

att främja och skydda som det varit tidigare.  

 

Min slutsats är mot bakgrund av det sagda således att man i det rådande 

rättsläget och med utgångspunkt i de rättskällor som finns inte kan svara på 

frågan om hur artikel 6 ATAD ska tolkas. Innan EU-domstolen ger ett slutligt 

besked om vilken innebörd minimikravet i artikel 6 ATAD har, kommer den 

nationella rättstillämparen att fortsatt stå utan någon klar vägledning. 

Däremot menar jag att det finns en tolkning av ATAD artikel 6 som i nuläget 

är den mest rimliga. Denna uppfattning diskuteras och utvecklas i följande 

avsnitt tillsammans med diskussionen om hur artikel 6 ATAD och 

missbruksdoktrinen inverkar på medlemsstaternas möjligheter och utrymme 

att tillämpa allmänna regler mot skatteflykt. 
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5.2. Medlemsstaternas handlingsutrymme 

att tillämpa generalklausuler mot 

skatteflykt och en restriktiv tolkning 

av artikel 6 ATAD som den mest 

rimliga utgångspunkten 

5.2.1. Grundförutsättningarna vid 

medlemsstaternas införlivande och 

tillämpning av artikel 6 ATAD  

Som jag nämnde i kapitel 2 måste ett direktiv som utgångspunkt införlivas i 

nationell rätt för att kunna tillämpas av medlemsstaterna.159 De regler som 

tillämpas i medlemsstaterna som har sin grund i ett direktiv är således till 

formen nationella regler. Eftersom ATAD är ett minimidirektiv innebär det 

att medlemsstaterna enligt grundläggande komptensfördelningsprinciper när 

de införlivar direktivets skatteflyktsregler inte behöver införa regler som 

exakt motsvarar direktivets innehåll. Medlemsstaterna har enligt direktivet en 

skyldighet att minst införa dess minimistandarder men har rätten att gå längre 

i sin nationella lagstiftning om de önskar.160 Införlivanderegler som går längre 

än direktivet är dock nationella till den del de inte överensstämmer med 

minimikravets innehåll. Det sagda betyder att en generalklausul mot 

skatteflykt i medlemsstaternas rättsordningar som innehåller standarder som 

går utöver artikel 6 minimikrav måste kunna rättfärdigas inom ramen för 

fördragen precis som all annan nationell skatteflyktsreglering, dock endast till 

den del den införlivade nationella generalklausulen går längre än direktivets 

minimiregel.161 Medlemsstaternas handlingsutrymme vid tillämpningen av 

nationella regler som införlivar artikel 6 i nationell rätt på gränsöverskridande 

situationer inom unionen bestäms således av ATAD:s minimikrav som nedre 

gräns och villkoren i missbruksdoktrinens som övre gräns.162  

                                                 
159 Avsnitt 2.2.2.1.  
160 Jfr. avsnitt 2.2.2.2.  
161 Jfr. avsnitt 3.1.2. – 3.1.3.  
162 Jfr. avsnitt 3.1.2.-3.1.3.  om domstolens hindersprövning och rättfärdigande av 

skatteflyktsregler.  
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5.2.2. Vilken effekt har olika tolkningar av ATAD 

artikel 6 på medlemsstaternas utrymme att 

motverka skatteflykt med stöd av 

generalklausuler? 

5.2.2.1. Medlemsstaternas handlingsutrymme - effekten av en 

restriktiv respektive vid tolkning av artikel 6 ATAD  

Samspelet mellan ATAD:s minimiregler och domstolens missbruksdoktrin i 

fråga om medlemsstaternas handlingsutrymme att vidta skatteflyktsåtgärder 

med stöd av generalklausuler inom unionen, sätter frågan om hur artikel 6 

ATAD ska tolkas i stort fokus eftersom dess innebörd avgör var gränserna för 

medlemsstaternas åtgärder går. En praxiskonform tolkning av ATAD artikel 

6 i enlighet med missbruksdoktrinen skulle i praktiken innebära att 

medlemsstaternas rätt att motverka skatteflykt i gränsöverskridande 

situationer inom unionen förblir oförändrad. Anledningen till det är att den 

nedre gränsen för motverkande av skatteflykt inom unionen, som sätts av 

artikel 6 minimikrav, helt och hållet överensstämmer med den övre gräns som 

bestäms av fördragen och domstolens rättfärdigandepraxis. Med andra ord 

innebär en tolkning av artikel 6 ATAD i linje med missbruksdoktrinen att det 

utrymme för tillämpning av mer långtgående nationella generalklausuler som 

medlemsstaterna har rätt till enligt direktivet, i realiteten kommer ha 

eliminerats i de situationer när skatteflykt motverkas inom unionen. Mer 

långtgående nationella åtgärder har såldes vid en sådan tolkning av artikel 6 

varken stöd i direktivet eller domstolens rättfärdigandepraxis.  

 

En tolkning av ATAD:s generalklausul som är vidare än missbruksdoktrinen 

skulle dock innebära att den minimigräns för att motverka skatteflykt inom 

unionen (som bestäms av direktivet) överskrider maximigränsen för rätten att 

motverka skatteflykt (som bestäms av fördragen och domstolens praxis). 

Detta skulle i motsats till en restriktiv tolkning betyda att medlemsstaterna får 

större möjligheter att tillämpa allmänna regler mot skatteflykt på 

skatteflyktsituationer inom unionen.  Skälet till det är att artikel 6 ATAD i ett 

sådant fall både ålägger medlemsstaterna skyldigheten och ger dem rätten att 
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motverka skatteflykt i fler situationer som tidigare inte omfattas av de smala 

villkoren för motverkande av missbruk i domstolens praxis.163 Om artikel 6 

ATAD ska ges en vidare innebörd än missbruksdoktrinen betyder det däremot 

inte att utrymmet för mer långtgående nationella standarder som avviker från 

minimikravet i direktivet är större än det är i det fall artikel 6 ATAD skulle 

visa sig ha restriktiv innebörd i linje med missbruksdoktrinen. Eftersom 

minimigränsen vid en vidare tolkning överskrider maximigränsen saknas 

även i detta fall utrymme och möjlighet för medlemsstaterna att tillämpa från 

direktivet avvikande nationella standarder i syfte att motverka skatteflykt 

inom unionen. 

5.2.2.2. Betydelsen av minimiharmonisering genom ATAD och 

rätten att vidta mer långtgående åtgärder  

Mot bakgrund av vad som sades i föregående avsnitt kan jag konstatera att 

det helt saknar betydelse att ATAD lämnar utrymme för medlemsstaterna att 

införa mer långtgående standarder i sina generalklausuler mot skatteflykt. 

Detta gäller dock bara situationer då medlemsstaterna tillämpar 

generalklausulerna i gränsöverskridande situationer inom unionen. Skälet till 

detta är att fördragens bestämmelser och domstolens praxis oberoende av 

artikel 6 ATAD:s innebörd alltid hindrar tillämpningen av generalklausuler 

mot skatteflykt som går utöver direktivets minimikrav. I inhemska och 

tredjelandssituationer, där en maximigräns för motverkande av skatteflykt i 

regel saknas eftersom fördragens regler om fri rörlighet normalt inte omfattar 

sådana situationer,164 finns det däremot inget EU-rättligt hinder för mer 

långtgående nationella åtgärder.  

                                                 
163 Se även avsnitt 4.6.5.2. för liknande resonemang. 
164 Jfr. avsnitt 3.1.2. 
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5.2.3. Hur bör ATAD artikel 6 tolkas och tillämpas 

av medlemsstaterna i det rådande 

rättsläget?  

Eftersom det i det rådande rättsläget och utifrån de rättskällor som finns att 

tillgå inte går att fastställa vilken innebörd artikel 6 ATAD har, är det i nuläget 

även svårt att fastställa hur långtgående åtgärder för att motverka skatteflykt 

som medlemsstaterna får vidta med stöd av artikel 6 ATAD vid skatteflykt 

inom EU. Jag menar dock att en av de två möjliga tolkningarna är rimlige och 

mer rättligt motiverad än den andra i dagsläget. Denna slutsats grundar jag på 

vilka konsekvenser som kan följa av medlemsstaternas tillämpning av en vid 

respektive smal tolkning av ATAD artikel 6.  

 

Då unionsrätten alltid utesluter tillämpningen av mer långtgående nationella 

skatteflyktsåtgärder i införlivanderegler som avviker från innehållet i artikel 

6 ATAD vid motverkande av skatteflykt inom unionen, har den nationella 

rättstillämparen följande två alternativ när den genom direktiv-

/unionskonform tolkning tillämpar generalklausuler mot skatteflykt på den 

inre marknaden:  

(1) Den nationella rättstillämparen utgår ifrån att artikel 6 ATAD, i linje 

med dess ordalydelse, är vidare än missbruksdoktrinen och tillämpar 

den införlivande generalklausulen i enlighet med en sådan tolkning av 

direktivets minimikrav.  

(2) Den nationella rättstillämparen utgår ifrån att artikel 6 ATAD har en 

innebörd som helt överensstämmer med villkoren i 

missbruksdoktrinen och tillämpar den införlivade generalklausulen i 

ljuset av en restriktiv tolkning av minimikravet, tillika 

missbruksdoktrinens villkor.   

5.2.3.1. Konsekvenserna av en vid respektive restriktiv tolkning 

och tillämpning av minimikravet i artikel 6  

Om den nationella rättstillämparen tillämpar en generalklausul mot 

skatteflykt inom unionen enligt modell (1) ovan, löper man risken att vidta 
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skatteflyktsåtgärder som senare visar sig vara direkt unionsrättstidiga. En vid 

tillämpning av minimikravet i artikel 6 ATAD, kan endast visa sig vara 

unionskonform om domstolen senare fastställer att ATAD:s generalklausul 

går längre än missbruksdoktrinen. Om EU-domstolen däremot fastställer att 

artikel 6 ATAD har en innebörd som motsvarar missbruksdoktrinen kommer 

det visa sig att den nationella rättstillämparen tillämpat en allmän regel mot 

skatteflykt i strid med gällande unionsrätt eftersom den vidare tolkningen och 

tillämpningen av minimikravet i sådant fall både saknar stöd i direktivet och 

strider mot fördragets grundläggande principer.  

 

Om den nationella rättstillämparen däremot utgår ifrån att minimikravet i 

direktivet överensstämmer med domstolens praxis enligt modell (2) och 

tillämpar de nationella införlivandereglerna i linje med en sådan tolkning på 

skatteflyktsituationer inom EU, finns också en viss risk för att 

generalklausulen tillämpats unionsrättsstridigt, dock på ett annat sätt än vid 

tillämning enligt modell (1). Om EU-domstolen efter en restriktiv tillämpning 

av minimikravet senare fastställer att generalklausulen i ATAD motsvarar 

missbruksdoktrinens villkor, betyder det att den nationella rättstillämparen 

gjort en korrekt, unionskonform tolkning och tillämpning av artikel 6 som 

överensstämmer med såväl direktivet som missbruksdoktrinen. Om EU-

domstolen däremot fastställer att artikel 6 ATAD ska tolkas vidare än 

missbruksdoktrinen, betyder det att den nationella rättstillämparen som 

tillämpat generalklausulen enligt modell (2) har brutit mot sin skyldighet 

enligt ATAD.  Skälet till det är att den nationella rättstillämparen vid en 

restriktiv tillämpning i sådant fall tekniskt sett kommer ha försummat sin 

skyldighet att tillämpa skatteflyktsåtgärder som minst motsvarar direktivets 

minimikrav. Således finns även risken för att en restriktiv tolkning kan strida 

mot unionsrätten, i detta fall artikel 6 ATAD:s minimikrav.  

5.2.3.2. En restriktiv tolkning är rimligast i det rådande rättsläget  

Även om medlemsstaterna riskerar att bryta mot EU-rätten oavsett vilken 

tolkning av artikel 6 ATAD som visar sig vara korrekt, menar jag att 

allvarlighetsgraden av unionsrättstridigheten i de två olika tolkningsfallen 
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skiljer sig åt. En vidare tolkning och tillämning av artikel 6 ATAD av 

medlemsstaterna riskerar att strida mot såväl direktivet som fördragen. En 

restriktiv tolkning riskerar däremot ”endast” att strida mot direktivets 

minimikrav. Som jag ser det torde en överträdelse av fördragen alltid 

betraktas som allvarligare än en överträdelse av ett direktiv grundat på det 

faktum att primärrätten är överordnad alla andra rättskällor i den EU-rättliga 

normhierarkin. Därför är en restriktiv tolkning minde problematisk ur ett 

unionsrättsperspektiv. 

 

Något annat som talar för en restriktiv tolkning av artikel 6 ATAD är att den 

faller i linje med den EU-rätt som hittills har gällt avseende rätten att 

motverka skatteflykt på EU-rättens område. Därför skulle man kunna 

argumentera för att den nationella rättstillämparen som tillämpat artikel 6 i 

enlighet med missbruksdoktrinen, har gjort en korrekt unionskonform 

tolkning utifrån den gällande EU-rätt som varit möjlig att fastställa. Således 

är det i min mening sannolikt att EU-domstolen, även för det fall den skulle 

ge artikel 6 ATAD en vidare tolkning, skulle godta att medlemsstaterna 

tillämpat generalklausulen i strid med direktivets minimikrav. Vidare är det 

ur den skattskyldiges synvinkel samt ur ett rättssäkerhets- och 

förutsebarhetsperspektiv säkrare att tolka och tillämpa artikel 6 minimikrav 

restriktivt, innan EU-domstolen eventuellt konstaterat motsatsen. En vid 

tolkning och tillämpning av artikel 6 riskerar att leda till att 

skatteflyktssituationer inom unionen angrips av medlemsstaterna utan giltig 

EU-rättlig grund för det fall det senare skulle visa sig att direktivets 

minimikrav överensstämmer med missbruksdoktrinen. Beskattning utan 

rättlig grund, som kan bli konsekvensen av en vid tolkning och tillämpning 

av artikel 6, är i grunden betydligt allvarligare än de möjliga konsekvenserna 

av en felaktig restriktiv tolkning och tillämpning av den EU-rättliga 

generalklausulen. En restriktiv tolkning och tillämpning av artikel 6 som 

överensstämmer med missbruksdoktrinen, leder i värsta fall till att 

skatteupplägg som borde ha angripits med stöd av generalklausulen   lämnas 

utan åtgärd från medlemsstaternas sida. Med andra ord skulle en felaktig 

restriktiv tolkning i värsta fall försätta den enskilde i en mindre betungande 
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situation än lagstiftaren avsåg. En felaktig vidare tolkning av artikel 6 ATAD 

kan däremot leda till rättsstridig beskattning, vilket är allvarligare än 

rättsstridig icke-beskattning.  

 

Mot bakgrund av det sagda kan jag konstatera att det ur såväl ett 

unionsrättsperspektiv som ett rättssäkerhetsperspektiv är mindre 

problematiskt att från de nationella rättstillämparnas sida tillämpa en 

restriktiv tolkning av artikel 6 ATAD i linje med missbruksdoktrinen än en 

vidare tolkning i linje med direktivregelns ordalydelse.  Därför menar jag att 

medlemsstaterna, inkluderat de nationella rättstillämparna, i det rådande 

rättsläget i avsaknad av vägledande praxis avseende innebörden av artikel 6 

ATAD, bör inta en restriktiv position. Fram tills saken är slutgiltigt avgjord 

och en annan, vidare tolkning eventuellt har fastställts av EU-domstolen, bör 

utgångspunkten därför vara att minimikravet i artikel 6 ATAD ska tolkas i 

enlighet med EUD:s rådande praxis och missbruksdoktrinens villkor.  

 

5.3. Avslutande slutsatser   

Frågan om hur generalklausulen i ATAD ska tolkas och hur den förhåller sig 

till EU-domstolens rättfärdigandepraxis om rätten att motverka skatteflykt 

inom ramen för fördragen har visat sig vara ytterst komplex i det rådande 

rättsläget och har i nuläget inget entydigt svar. Däremot anser jag att en 

tolkning och tillämpning av artikel 6 ATAD som överensstämmer med 

domstolens praxis i nuläget bör betraktas som den rättsligt mest rimliga 

utgångspunkten för de nationella rättstillämparna. Fram till dess att 

domstolen avgjort frågan om hur artikel 6 ATAD ska tolkas, bör 

generalklausuler mot skatteflykt inom unionen därför tillämpas i 

överenstämmelse med domstolens villkor för motverkande av missbruk 

(missbruksdoktrinen). Slutligen kan jag konstatera att medlemsstaterna, 

oavsett vilken innebörd artikel 6 ATAD har, helt saknar utrymme att vidta 

skatteflyktsåtgärder som går längre än direktivbestämmelsens minimikrav när 

de tillämpar allmänna regler mot skatteflykt i gränsöverskridande 

skatteflyktsituationer inom unionen.  



96 

 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Offentligt tryck från EU  

Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till rådet, 

Europaparlamentet och Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén om 

tillämpning av åtgärder för att motverka missbruk i fråga om direkt 

beskattning – inom EU och i förhållande till tredje land, KOM(2007) 785 

slutlig av den 10 december 2007.  

 

European Commission, Recommendation on aggressive Tax Planning, 

C(2012) 8806 final of 6 December 2012. 

 

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett 

gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag 

hemmahörande i olika medlemsstater, COM(2013) 814 final av den 25 

november 2013. 

 

Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder 

som direkt påverkar den inre marknadens funktion, COM(2016) 26 final av 

den 28 januari 2016. 

 

Litteratur  

Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens Grunder, 6 uppl., 

Stockholm: Norstedts Juridik, 2018. 

 

Craig, Paul & De Búrca, Gráinne, EU law: text, cases, and materials, 6th 

edition, Oxford University Press, Oxford, 2015. 

 

Hettne, Jörgen & Otken Eriksson Ida (red.), Eu-rättlig metod: teori och 

genomslag i svensk rättstillämpning, 2 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, 

2011.  



97 

 

 

La Feria, Rita de & Vogenauer, Stefan (editors.), Prohibition of abuse of law: 

a new general principle of EU law?, Oxford: Hart, 2011. 

 

Prechal, Sacha, Directives in EC Law, 2nd edition, Oxford: Oxford University 

Press, 2005. 

 

Ståhl, Kristina, Persson Österman, Roger, Hilling, Maria & Öberg, Jesper, 

EU-skatterätt, 3 uppl., Uppsala: Iustus, 2011. 

 

Szudoczky, Rita, The sources of EU law and their relationships: lessons for 

the field of taxation: primary law, secondary law, fundamental freedoms and 

state aid rules, Amsterdam: IBFD, 2014. 

 

Wattel, Peter J, Marres, Otto & Vermeulen, Hein (editors), Terra/Wattel – 

European Tax Law, Volume 1 General Topics and Direct Taxation, 7th 

edition, Alphen ann den Rijn: Wolters Kluwer, 2019.  

 

Tidskriftsartiklar 

 

Bizioli, Gianluigi, ”Taking EU Fundamental Freedoms Seriously: Does the 

Anti-Tax Avoidence Directive Take Precedence over the Single Market?”, 

EC Tax Review 2017-3, s: 167-175. 

 

Cordewener, Axel, “Anti-Abuse Measures in the Area of Direct Taxation: 

Towards Converging standards under Treaty Freedoms and EU Directives?”, 

EC Tax Review 2017/2: s. 60-66.  

 

Weber, Dennis, “The New Common Minimum Anti-Abuse Rule in the EU 

Parent-Subsidiary Directive: Background, Impact, Applicability, Purpose and 

Effect”, Intertax, vol. 44, issue 2, Wolters Kluwer, 2016: s. 98-129. 

 



98 

 

 

Webbsidor 

 

OECD, https://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm (hämtad 2019-05-05). 

  

https://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm


99 

 

Rättsfallsförteckning  

 

Domstolens dom av den 10 april 1984 i mål 14/83, von Colson och Kamman 

mot Nortrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:1984:153.  

 

Domstolens dom den 17 juli 1997 i mål C-28/95, mellan Leur Bloem och 

Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2, 

ECLI:EU:C:1997:369. 

 

Domstolens dom den 5 oktober 2004 i de förenade målen C-397/01-C-

403/01, Pfeiffer m.fl. mot Deutsches Rotes Kreutz, Kreisverband Waldshut 

eV, ECLI:EU:C:2004:584. 

 

Domstolens dom den 12 september 2006 i mål C-196/04, Cadbury Schweppes 

plc och Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot Commissioners of inland 

Revenue, ECLI:EU:C:2006:544. 

 

Domstolens dom (stora avdelningen) den 13 mars 2007 i mål C-524/04, Test 

Claimants in the Thin Cap Group Litigation mot Commissioners of Inland 

Revenue, ECLI:EU:C:2007:161. 

 

Domstolens dom 17 januari 2008 i mål C-105/07 NV Lammers & Van Cleeff 

mot Belgische Staat, ECLI:EU:C:2008:24. 

 

Domstolens dom den 8 mars 2017 i mål C-14/16, Euro Park Service mot 

Ministre des Finances et Comptes publics, ECLI:EU:C:2017:177. 

 

Domstolens dom den 7 september 2017 i mål C-6/16, Equiom SAS och Enka 

SA mot Ministre des Finances et des Computes publics, 

ECLI:EU:C:2017:641. 

 

 


