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Summary 

With increased globalization in the world, there are more cross-border situations between two 

countries that in one way or another affect both companies and individuals. This essay 

focuses on what, for tax purposes, can happen to the individual in a cross-border situation. In 

such a situation, there is a risk that the taxpayer will be subject to double taxation as both the 

state of residence and the source state may have the right to claim taxation of income 

collected by the taxpayer. To avoid this type of problem where one and the same income can 

be subject to taxation in two countries, the countries can enter into tax agreements that aim, 

among other things, to eliminate or alleviate any double taxation that may arise. An 

agreement between two countries has a dimension of international law where internal law 

may in one way or another be affected. The inquiry has clarified how a tax agreement relates 

to internal law. The main rule has always been that the tax agreement takes precedence over 

internal law, but recent practice has left room for exceptional cases where the internal law 

precedes a tax agreement. 

The primary purpose of the thesis has been to investigate the legal situation between Sweden 

and Portugal as the tax agreement between these two countries has been terminated by 

Sweden. A termination, brings with it many questions. Both Sweden and Portugal are 

members of the EU, which means that there is an EU legal perspective to take into account in 

that situation. An issue that has been touched upon in order to investigate the primary purpose 

of the thesis is how EU law relates to internal law. Here it has been shown that the Member 

States have a far-reaching obligation to ensure that internal law does not impede or interfere 

with the free movement and internal market of the EU. On that basis, it has been of interest to 

analyze whether the termination of a tax agreement between two EU member states can be 

prevented by EU law in one way or another. In any case, the inquiry has shown that EU law 

does not require that tax agreements be concluded between member states, even if it 

indirectly requires that free movement and the internal market are not hindered. On the other 

hand, one could make the assumption that an internal rule that is incompatible with EU law 

and that is neutralized by a tax agreement, would return to having a discriminatory effect 

through termination. The consequent question that arises with that assumption is whether the 
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dismissal per se can take place before the state has remedied the discriminatory obstacle that 

is brought to life in connection with the termination of the tax agreement. 
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Sammanfattning 

Med en ökad globalisering i världen sker fler gränsöverskridande situationer mellan två 

länder som på ett eller annat sätt påverkar både företag och de enskilda. Denna uppsats 

fokuserar på vad som, skattemässigt, kan ske för den enskilda i en gränsöverskridande 

situation. Vid en sådan situation finns det risk för att den skattskyldige utsätts för en 

dubbelbeskattning då både hemviststaten och källstaten kan ha rätt att göra anspråk på 

beskattning av inkomst som uppbärs av den skattskyldige. För att undvika denna typ av 

problematik där en och samma inkomst kan bli föremål för beskattning i två länder, kan 

länderna ingå skatteavtal som syftar bland annat till att undanröja eller lindra den eventuella 

dubbelbeskattning som kan uppstå. Ett avtal mellan två länder har en folkrättslig dimension 

där den interna rätten på ett eller annat sätt kan komma att påverkas. Utredningen har 

klargjort hur ett skatteavtal förhåller sig till den interna rätt. Huvudregeln har alltid varit att 

skatteavtalet går före intern rätt, men av nyare praxis har det lämnats utrymme för 

undantagsfall då den interna rätten går före ett skatteavtal.  

Det primära syftet med uppsatsen har varit att utreda rättsläge mellan Sverige och Portugal då 

skatteavtalet mellan dessa två länder har sagts upp från Sveriges sida. Med en uppsägning 

aktualiseras flertalet frågor. Både Sverige och Portugal är medlemmar i EU vilket föranleder 

att det finns ett EU-rättsligt perspektiv att ta hänsyn till i den situationen. En frågeställning 

som har tangerats för att kunna utreda det primära syftet med uppsatsen är hur EU-rätten 

förhåller sig till den interna rätten. Här har det visats sig att medlemsstaterna har en 

långtgående skyldighet att säkerställa att den interna rätten inte hindrar eller stör den fria 

rörligheten och den inre marknaden inom EU. Med den utgångspunkten har det varit av 

intresse att analysera om en uppsägning av ett skatteavtal mellan två medlemsländer inom EU 

kan hindras av EU-rätten på ett eller annat sätt. Utredningen har i vart fall visat att EU-rätten 

inte ställer krav på att det ska ingås skatteavtal mellan medlemsländerna även om det indirekt 

ställs krav på att den fria rörligheten och den inre marknaden inte ska hindras. Däremot skulle 

man kunna göra antagandet att en intern regel som är oförenlig med EU-rätten och som 

neutraliseras genom ett skatteavtal, skulle genom en uppsägning återgå till att ha en 

diskriminerande effekt. Följdfrågan som uppstår med det antagandet är om uppsägningen per 
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se kan ske innan staten har åtgärdat det diskriminerande hindret som väcks till liv i samband 

med uppsägningen av skatteavtalet.  
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Förord 

En lång resa börjar lida mot sitt slut…  

Stort tack till alla i min omgivning som peppat, stöttat, hejat och på alla möjliga sätt hjälpt 

mig för att kunna ta mig igenom denna utbildning. För mig har denna utbildningen varit en 

dröm som gått i uppfyllelse och jag bestämde mig tidigt för att min första graviditet termin 2, 

följt av en andra graviditet termin 6, inte skulle hindra mig från att komma i mål. Många 

studietimmar om nätterna och kreativa lösningar för att ta mig fram har skapat en uthållighet 

som jag stolt bär med mig.  

Med denna uppsatsen vänder jag symboliskt blad och välkomnar ett nytt kapitel i mitt liv.  

Malmö den 26 maj  

Dajana Kalman  
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1.Inledning 

År 2002 träffades en överenskommelse mellan Sverige och Portugal som resulterade i ett 

skatteavtal som trädde i kraft år 2003. Överenskommelsen har under sin förhållandevis korta 

livslängd varit föremål för en het debatt i Sverige till följd av de konsekvenser som har 

kunnat påvisas till stor del på grund av skatteavtalets utformning och formulering. Portugal 

har därtill genomgått en intern skattereform som i kombination med skatteavtalets utformning  

och formulering resulterat i att vissa enskilda som flyttat från Sverige till Portugal på äldre 

dagar, kunnat tillgodogöra sig sin tjänstepension utan att bli beskattade vare sig i Portugal 

eller i Sverige. Skatteavtalet har således föranlett en dubbel skattefrihet för dessa individer 

vilket inte är förenligt med vare sig den svenska skattepolitiken eller det generella syftet med 

ett skatteavtal. För att komma åt problematiken med det rådande skatteavtalet har Sverige fört 

dialog med Portugal i hopp om att få till en förändring. Förändringen som föranletts av dessa 

samtal, resulterade visserligen i att en viss beskattning ålades de svenska pensionärer i 

Portugal, men för Sveriges vidkommande finns det ett fortsatt missnöje med  beskattningen 

och avtalet i dess befintliga utformning och formulering.  

I skrivande stund  har Magdalena Andersson, Sveriges finansminister, lämnat besked att 1

avtalet mellan Sverige och Portugal ensidigt sägs upp per den sista december år 2021. Det har 

dock lämnats utrymme för att häva uppsägningen om dialogen mellan länderna återupptas 

och resulterar i ett reviderat skatteavtal som tilltalar Sverige.  

 22 mars 20211
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget mellan Sverige och Portugal mot bakgrund 

av att det föreliggande skatteavtalet som finns mellan staterna har blivit uppsagt.  

För att kunna göra den rättsliga utredningen i det aktuella skatteavtalet kommer det först ske 

en utredning för att förstå syftet med ett skatteavtal. Uppsatsen kommer i allt väsentligt utgå 

från gällande rätt i Sverige, men mot bakgrund av att både Sverige och Portugal är 

medlemmar i EU, kommer även den EU-rättsliga aspekten på både den interna rätten och ett 

ingånget skatteavtal undersökas närmare.    

Den frågeställning som primärt aktualiseras i samband med utredningen och som jag ämnar 

att besvara i uppsatsen är följande: 

- Vad gäller skatteavtalsrättsligt mellan Sverige och Portugal?  

För att kunna besvara den primära frågeställningen kommer uppsatsen även tangera följande 

frågeställningar: 

  

- Hur förhåller sig skatteavtal till den interna rätten?  

- Hur förhåller sig EU-rätten till skatteavtal?  

- Hur förhåller sig intern rätt till EU-rätten? 

1.2 Metod och material  

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har jag använt mig av den 

rättsdogmatiska metoden vilket innebär tolkning och systematisering av gällande rätt. Den 

rätt som aktualiserats mot bakgrund av uppsatsens syfte har varit både svensk intern rätt men 

även EU-rätt. Inom EU-rätten har doktrin och rättsfall varit av ytterst vikt för att förstå  hur  

EU-rätten ska tolkas och hur den förhåller sig till svensk rätt. Vad gäller den gällande rätten i 

Sverige har jag använt mig av material bestående av lagar, förarbeten, rättsfall samt doktrin 
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för att sammantaget förstå hur den gällande rätten ska tolkas och förstås enskilt men också i 

förhållande till EU-rätten. Till ett avgörande från HFD har jag förhållit mig kritisk och 

ifrågasättande vilket framkommer i den löpande texten. Resultatet av den rättsdogmatiska 

metoden är en förståelse av förhållandet mellan intern rätt, EU-rätt och skatteavtalsrätt. Den 

kunskapen har använts för att analysera och förstå vad som gäller för det aktuella 

skatteavtalet mellan Sverige och Portugal.  

1.3 Avgränsning  

Uppsatsens syfte är av utredande karaktär vilket är anledningen till att en omfattande del av 

uppsatsen är deskriptiv. I den delen har det gjorts ett urval av de termer och begrepp samt 

rättsfall som varit av relevans för uppsatsens vidkommande. Termerna och begreppen har inte 

kritiskt granskats eller analyserats närmre med anledning av att det inte är kärnan i uppsatsen. 

Med en djupare förståelse för termer och begrepp inom det område som omfattas av 

uppsatsens syfte är min förhoppning att man på ett naturligt sätt ska kunna följa den 

avslutande delen där skatteavtalet mellan Sverige och Portugal analyseras. Avgränsningen 

består följaktligen av att det endast är det särskilt utvalda skatteavtal som ska analyseras, 

även om den deskriptiva delen möjligen kan användas som verktyg för att analysera andra 

skatteavtal som ingåtts mellan två länder där båda är medlemmar i EU. 

1.4 Terminologi  

Det ska påtalas att Regeringsrätten har, den 1 januari 2011, ändrat namn till Högsta 

förvaltningsrätten.  I uppsatsen benämns därför domstolen genomgående som Högsta 2

förvaltningsrätten, HFD. I samband att Regeringsrätten ändrade namn fick även de domare 

som arbetade där ändrad titel från regeringsråd till justitieråd. I uppsatsen kommer endast 

titeln justitieråd användas. Ett annat namnbyte som har skett under den tidsperiod varifrån 

materialet till uppsatsen är taget från är EG som numera heter EU. Namnändringen skedde 

 https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/om-hogsta-forvaltningsdomstolen/2

historik/ 

Sida �9

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/om-hogsta-forvaltningsdomstolen/historik/
https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/om-hogsta-forvaltningsdomstolen/historik/
https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/om-hogsta-forvaltningsdomstolen/historik/


1993 då Europeiska Unionen bildades, vilket omfattade EG. Det är även då ideologin om den 

gemensamma inre marknaden realiserats.  3

 http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/medlem-i-eu/eus-historia/#Viktiga-år-i-EUs-historia3
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2. Introduktion om skatteavtal  

Den ökade globaliseringen i världen innebär att både fysiska och juridiska personer förflyttar 

sig mellan olika länder. I samband med dessa förflyttningar sker det gränsöverskridande 

ekonomiska transaktioner som riskerar att bli föremål för internationell juridisk 

dubbelbeskattning. En sådan transaktion skulle exempelvis kunna vara en fysisk persons 

utbetalning av pension. Risken för dubbelbeskattning uppstår då två länder, som på ett eller 

annat sätt träffas av den ekonomiska transaktionen, gör gällande sin interna skatterätt på den 

specifika transaktionen. 

Dubbelbeskattningen mellan två stater kan undgås eller lindras genom att ett skatteavtal ingås 

mellan de berörda staterna. I ett sådant avtal kan man komma överens om hur man ska 

fördela beskattningsrätten av inkomster som har anknytning till respektive stat.  Initialt har 4

syftet med ett skatteavtal varit att just undvika internationell dubbelbeskattning men på 

senare år har skatteavtalens funktion kommit att utvidgas. Ett ytterligare syfte numera är att 

förhindra dubbel skattefrihet och skatteflykt men även att förhindra diskriminering.  I vissa 5

fall kan ett skatteavtal mellan två stater dessutom vara främjande för samarbete och 

investeringar i respektive stat.   6

Initiativet att ingå ett skatteavtal kan komma från respektive stat, men även efter 

påtryckningar från intresseorganisationer eller större företag som exempelvis vill etablera sig 

i ett land i vilket det inte finns ett avtal med ännu. De ingångna skatteavtalen kan med tiden 

behöva revideras eller till och med tas bort. Revideringen av ett skatteavtal kan aktualiseras 

när det med tiden visar sig att avtalets intention och syfte inte kan tillgodoses genom den 

utformning och lydelse som avtalet har fått. Revideringen kan ske i samförstånd mellan 

staterna men det kan också röra sig om ett ensidigt missnöje. I det fallet det rör sig om ett  

ensidigt missnöje och konsensus inte kan uppnås, finns det risk för att avtalet upphävs. Ett 

�  https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.2/2961.html#h-4
Skatteavtalens-syfte 26/2 2021 kl 12:54. 

 Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, Cejie K, 2010 s. 71 ff. 5

 Skatteavtal om tolkning och tillämpning, Sallander A, 2015 s. 29. 6
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skatteavtal kan även behöva tas bort om en av de ingångna staterna upplösts, så var  

exempelvis fallet med Jugoslavien.  7

3. Skatteavtal och den interna rätten 

Definitionen av en traktat i Wienkonventionens mening är att det ska vara en 

överenskommelse mellan två stater, där överenskommelsen är skriftlig och underkastad 

internationell rätt. Utifrån den definitionen kan man konstatera att skatteavtal som ingås 

mellan två stater, där båda staterna är bundna av konventionen , uppfyller vanligtvis de tre 8

förutsättningar och kan därför ses som traktat.  Det innebär följaktligen att VCLT:s 9

bestämmelser aktualiseras i frågor som rör avtalsslut, avtalets folkrättsliga bundenhet och när 

ett avtal kan avbrytas eller ändras, men bara i de delar där parterna inte överenskommit om 

annat. VCLT är nämligen dispositiv rätt. VCLT kan med andra ord ses som en avtalslag dit 

staterna kan vända sig för att söka rättslig vägledning.   10

En av de ovan nämnda förutsättningar som ett avtal behöver uppfylla för att benämnas traktat 

är att överenskommelse är underkastad internationell rätt. Att överenskommelsen är 

underkastad internationell rätt innebär att avtalet har en internrättslig verkan mot individerna 

inom respektive stat. Hur den internrättsliga verkan uppkommer beror på respektive stats 

synsätt på förhållandet mellan den internationella rätten och den interna rätten. Man talar då 

om två synsätt, nämligen det monistiska och det dualistiska synsättet.   11

3.1 Monism och dualism  

En stat med ett monistiskt synsätt ser den internationella rätten, även kallat folkrätten, och 

den interna rätten som ett och samma rättssystem. Det innebär att när en sådan stat ingår avtal 

 Skatteavtal om tolkning och tillämpning, Sallander A, 2015 s. 31 f. 7

 Folkrätten i ett nötskal, Linderfall U, 2013 s. 77. 8

 Ibid s. 79.9

 Ibid s. 77. 10

  Skatteavtal om tolkning och tillämpning, Sallander A, 2015 s. 33 f.11
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med en annan stat kommer den internationella överenskommelsen, exempelvis ett skatteavtal, 

ses som en del av den interna rätten och således tillämpas direkt.   12

Det dualistiska synsättet däremot ser folkrätten och den interna rätten som två skilda 

rättssystem som existerar parallellt med varandra. En internationell överenskommelse 

behöver således, på ett eller annat sätt, införlivas i den interna rätten för att få rättslig verkan i 

förhållande till individerna i den staten. Hur denna process ska gå till ligger bortom 

folkrätten. Däremot ska staterna, ur ett folkrättsligt perspektiv, uppfylla sina åtaganden i 

förhållande till varandra i enlighet med överenskommelsen. Det innebär att en stats interna 

rätt aldrig kan vara ett godtagbart skäl för att åtaganden inte kan uppfyllas.  Införlivandet av 13

avtalet kan ske genom transformation eller inkorporering.  

3.2 Transformation och inkorporering  

Transformation innebär att den internationella överenskommelsen omarbetas till en lagtext. 

Med det följer att den interna rätten först ses över för att säkerställa att det inte finns en 

befintlig lagtext som kan tänkas strida mot den nya. Från det internationella avtalet brukar 

enbart de delar som berör den interna rätten tas in som lagtext, inte det som berör den andra 

staten.   Med det följer att den interna omarbetade versionen av avtalet brukar utgöra intern 14

rätt medan det ursprungliga avtalet brukar utgöra den internationella rätten.   15

Inkorporering innebär att det internationella avtalet, i sin ursprungliga form, tas in i den 

interna rätten och används som grund för tillämpningen. Detta sker genom att avtalet läggs in 

som en bilaga till en lagtext som uttryckligen föreskriver att avtalet ska gälla så som intern 

rätt. Även om avtalet i sin helhet, eller till vissa delar, blir en del av den interna rätten innebär 

 Skatteavtal om tolkning och tillämpning, Sallander A, 2015, s 31. Exempel på land som 12

tillämpar det monistiska synsättet är Frankrike se Utflyttningsbeskattning av 
kapitalökningar, Cejie K, 2010 s. 74. 

 Skatteavtal och generalklausuler, Hilling M, 2016 s. 58-59. Exempel på land som tillämpar 13

det dualistiska synsättet är Sverige. Även om det uttryckligen inte framgår av grundlagen 
tyder praxis på att så är fallet. Se Skatteavtal och generalklausuler Hilling M, 2016 s 124. 

 Skatteavtal om tolkning och tillämpning, Sallander A, 2015, s. 34. 14

 Skatteavtal och generalklausuler, Hilling M, 2016 s. 60. 15
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det inte att den andra staten är bunden av den inkorporerande statens interna rätt. 

Bundenheten mellan länderna uppkommer folkrättsligt när avtalet ingås.  16

Om avtalet är skrivet på ett utländskt språk är det inte ovanligt att en översättning till det egna 

språket också inkorporeras samtidigt. Om så är fallet, är det ofta den översatta versionen som 

används vid tillämpning av överenskommelsen medan den ursprungliga versionen, och 

avtalets förarbeten används om det skulle uppkomma tolkningssvårigheter.    17

Sverige har ett dualistiskt synsätt och införlivandet av en internationell överenskommelse 

sker därför genom inkorporering. Detta sker genom den så kallade inkorporeringslagen. I den  

lagen uttrycks att skatteavtalet som ligger som bilaga ska gälla som lag samt att de 

överenskomna skattereglerna endast ska tillämpas om det innebär en inskränkning av den 

skattskyldighet som annars skulle föreligga i Sverige.  Med andra ord innebär det att 18

skatteavtalet inskränker de beskattningsanspråk som förelegat enligt tidigare rätt.  

3.3 Den gyllene regeln  

En av de grundläggande principerna för skatteavtalsrätten kallas i doktrin för den ”Gyllene 

regel”.  

Principen innebär att om parterna överenskommer i avtalet att en stat ges exklusiv rätt att 

beskatta en viss inkomst, får beskattningen endast ske om den inkomsten annars hade varit 

beskattningsbar enligt intern rätt. Om inkomsten inte hade varit föremål för beskattning enligt 

den interna rätten hade den inte kunnat bli beskattningsbar med stöd av skatteavtalet. På så 

sätt kan man uttrycka det som att den enskilde skyddas från att bli skattskyldig enbart på 

grund av ett skatteavtal och därigenom hamna i en sämre situation. Däremot kan principen 

föranleda att det i samband med ett skatteavtals ikraftträdande uppkommer dubbel 

  Skatteavtal om tolkning och tillämpning, Sallander A, 2015, s. 35.  16

  Ibid s. 36.  17

 Skatteavtal om tolkning och tillämpning, Sallander A, 2015, s 28. Se även Svensk 18

skatteatavlspolitik och utländska bolag, Dahlberg M, 2000, s. 64. 
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skattefrihet för den enskilde, vilket istället kan ses som att den enskilde hamnar i en bättre 

situation.  

Denna ”bättre” situation kan uppstå när en stat, genom ett skatteavtal, har getts exklusiv rätt 

att beskatta en viss inkomst men där beskattningen inte kommer kunna ske på grund av den 

gyllene regeln, det vill säga att den interna skatterätten inte medger beskattning av den typen 

av inkomst. Även om den andra staten, enligt dess interna skatterätt, teoretiskt sätt skulle 

kunna beskatta inkomsten kan den inte göra det med tanke på att skatteavtalet ger den andra 

staten exklusiv rätt. Man kan alltså inte överta beskattningsrätten i strid med avtalet.  

Däremot kan länderna eliminera risken för att dubbel skattefrihet uppkommer. Detta kan ske  

genom att länder överenskommer i avtalet att den exklusiva beskattningsrätten som medges 

en stat automatiskt ska övergå till den andra parten om beskattningsrätten inte kan utnyttjas. 

Genom en sådant klausul sker inte övertagandet av beskattningsrätten i strid med 

skatteavtalet. Ett annat sätt att förhindra att dubbel skattefrihet uppstår, är att den stat som ges 

exklusiv beskattningsrätt ändrar i sin interna rätt så att inkomsten blir beskattningsbar.  19

Dessa åtgärder kräver naturligtvis att båda parter har samsyn när det kommer till den dubbla 

skattefrihetens vara eller icke vara och att den gemensamma målsättningen ska vara att 

eliminera risken för att sådana situationer uppstår. 

Hur ett skatteavtal ska utformas och hur innehållet ska formuleras är upp till de 

avtalsslutande parterna att avgöra. Däremot finns det modellavtal som parterna kan använda 

sig av för att underlätta processen. 

3.4 Modellavtal  

OECD är en ekonomisk organisation som i dagsläget består utav 37 medlemsstater över hela 

världen.  Redan 1956 började OECD med att arbeta fram ett modellavtal med syfte att 20

 Dubbelbeskattningsavtalsrätt, Lindencrona G, 1994, s. 24 ff19

 https://www.europaportalen.se/teman/oecd. Bland medlemmarna finns både Sverige och 20

Portugal listade. 
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undvika dubbelbeskattning vilket resulterade i ett utkast till ett skatteavtal år 1963, även 

kallat 1963 års modellavtal. Detta avtal kom att revideras nästa gång först långt senare 

nämligen år 1992. Numera sker revideringen årligen.    21

Modellavtalet, som finns i en särskild volym 1, består utav fyra delar, vilka är: 

- En förklarande introduktionsdel till hela avtalet.  

- En del som består av själva avtalet med dess artiklar. 

- En del som består av kommentarer till alla artiklar.  

- Samt en övrig del som består utav en rekommendation från OECD:s råd om att 

modellavtalet och kommentarerna ska tillämpas.  

Medlemsstaterna har en möjlighet att avge reservationer till artiklarna och möjlighet att  göra 

anmärkningar till kommentarerna. Det innebär att dessa anmärkningar i hög utsträckning 

återspeglar medlemmarnas gemensamma tolkningar och principer. Kommentarerna kan 

således vara till hjälp när det uppstår ett behov av att tolka ett skatteavtal. Generellt sätt har 

modellavtalet i sig inte en tillräcklig konstitutionell legitimitet eller folkrättslig legitimitet för 

att kommentarerna ensamma ska tillmätas betydelse när skatteavtal ska tolkas. Däremot 

framhäver doktrin vikten av att om en anmärkning i en kommentar funnits med under en lång 

tid, kan den kommentaren tillmätas stor betydelse vid en tolkning.  22

Syftet med modellavtalet är att skapa enhetliga regler och underlätta processen när skatteavtal 

ska ingås. Detta har bidragit till att även länder som inte är medlemmar i OECD i hög 

utsträckning följer modellavtalet.   23

Sveriges medlemskap i OECD sträcker sig tillbaka till året då organisationen bildades och 

Sverige använder i regel alltid modellavtalet när nya skatteavtal ska ingås.  Det ska tilläggas 24

att Sverige historiskt sätt har reserverat sig mot i vart fall två av artiklarna. Den ena är artikel 

 Internationell skatterätt, Pelin L, 2006, s. 229.  21

 Internationell beskattning, Dahlberg M, 2014, s. 254 f. 22

 Internationell skatterätt, Pelin L, 2006 s. 229. 23

 Internationell beskattning Dahlberg M, 2014, s. 254 f. 24
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18 som rör pensioner och som stadgar att pension eller liknande ersättning som utgår till en 

person på grund av tidigare anställning ska beskattas i den stat där  personen har sin hemvist. 

Anledningen till reservationen är att Sveriges utgångspunkt i denna fråga är att källstaten ska 

tilldelas den exklusiva beskattningsrätten.  Reservationen har dock tagits bort med anledning 25

av att det sedan år 2005 framkommer i kommentaren till den aktuella artikeln att 

källstatsbeskattning är ett alternativ till hemviststatsbeskattning.   26

Den andra artikeln som Sverige har reserverat sig mot är artikel 13 som rör kapitalvinst vid 

aktieförsäljning. Denna artikel tangerar den så kallade tioårsregeln i 3 kap 19 § IL, som 

stadgar att Sveriges beskattningsanspråk fortlöper i tio år efter att personen i fråga flyttat från 

Sverige. I de skatteavtal som Sverige tecknar brukar den regeln vara justerad till fem år. När 

de fem åren har passerat beskattas således kapitalvinsten i personens hemviststat.    27

3.5 Regelkonflikt och metod för konfliktlösning 

Mot bakgrund av att ett införlivat skatteavtal inskränker den interna beskattningsrätten finns  

det skäl att fundera över om det innebär att skatteavtalen står över den tidigare lagstiftningen. 

I doktrin har man analyserat sakfrågan och kommit fram till att båda rättsreglerna ligger på 

samma regelhierarkiska nivå. Slutsatsen grundar sig på det faktum att riksdagen, som är den 

lagstiftande makten i Sverige, styr både över processen när det ska stiftas en intern 

skatteregel och  styr processen när ett skatteavtal ska inkorporeras i svensk rätt. Slutsatsen 

grundar sig även på HFD:s praxis.  HFD har i domen RÅ 2008 ref. 24 uttalat följande:  28

 ” en lag om skatteavtal har ingen särställning i förhållande till andra lagar”  

Den omständigheten att en intern lag och ett skatteavtal ligger på samma regelhierarkiska 

nivå skapar förutsättningar för att det ska uppstå en regelkonflikt. En regelkonflikt innebär att 

 Ibid s. 298.25

 Prop. 2020/21:138 s. 726

 Internationell skatterätt, Pelin, L, 2006 s. 230. 27

 Skatteavtal och generalklausuler, Hilling M, 2016 s. 125. 28
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två rättsregler aktualiseras på ett och samma tillämpningsområde men där följderna blir 

oförenliga om båda rättsregler tillämpas.  Hur hanteras en sådan regelkonflikt? 29

3.5.1 Verklig eller skenbar konkurrens 

I sammanhang då man talar om regelkonflikt skiljer doktrin mellan det som kallas för verklig 

konkurrens och skenbar konkurrens. 

Den skenbara regelkonkurrensen innebär att det i för sig föreligger en konflikt mellan två 

rättsregler men där det i lagtexten, förarbeten eller av sammanhanget i övrigt framkommer 

vilken av reglerna som ska ha företräde framför den andra.  Lösningen på konflikten sker 30

således genom en omtolkning av de berörda bestämmelserna.  Det faktum att en lagregel 31

inskränker en annan lagregel är för övrigt inte en ovanlig lagstiftningsteknik. Även om det 

förefaller vara på det sättet ska man som rättstillämpare kunna utgå ifrån att en sådan 

inskränkning enbart är skenbar. Man måste kunna utgå ifrån att det finns en viss logik i 

rättssystemets uppbyggnad och att lösningen således finns implicit i systemet. Med andra ord 

ska man kunna förlita sig på att det på ett eller annat sätt går att tolka fram vilken rättsregel 

som ska ha företräde.   32

Däremot, om det föreligger en regelkonkurrens och det inte går att tolka ur lagtext, förarbeten 

eller på annat sätt vilken rättsregel som ska ges företräde, är situationen en annan. I de fall 

föreligger en verklig regelkonflikt och för att lösa den kan man använda sig av de så kallade 

derogationsprinciperna.  

 Grundström K-J, SN 2010 s. 16329

 Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, Cejie K, 2010 s. 99. 30

 Aldén S, SN 1998 s. 561. 31

 Grundström K-J, SN 2010 s. 163 f.32
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3.5.2 Derogationsprinciperna  

Till derogationsprinciperna hör Lex superior-, Lex posterior- och Lex specialis-principerna.  33

Med stöd av Lex superior-principen ges en lagregel med högre rang företräde framför en 

regel med lägre rang. Det är därför till exempel en lag ges företräde fram en regel i en 

förordning. Lex Specialis-principen bygger på att en speciell undantagsregel, ska ges 

företräde framför en allmän och används när det sker en inskränkning av en annan regels 

tillämpningsområde. Det är anledningen till att en regel som bygger på denna princip är en 

förhållandevis snäv bestämmelse. Den sista principen, Lex posterior, innebär att en nyare 

bestämmelse ges företräde framför en äldre.  Det är också den principen som har lägst rang 34

av de tre omnämnda.  

När derogationsprinciperna används med framgång vid en regelkonfliktsituation mellan två 

rättsregler får man en generell lösning att förhålla sig till. Den lösningen innebär att reglerna 

sinsemellan får en inbördes rang vilket bidrar till en viss förutsebarhet som främjar 

rättssäkerheten.   35

Men i de situationer där derogationsprinciperna inte kan lösa en konflikt får man söka efter 

en annan metod, i det följande ska vi därför uppehålla oss vid den kasuistiska bedömningen.  

3.5.3 Kasuistiska metoden  

Denna metod för konflikthantering innebär att omständigheterna i det enskilda fallet blir 

avgörande för vilken regel som ska ges företräde. Det innebär att utfallen kan bli väldigt 

många men målsättningen är, under alla omständigheter, att finna en lösning som är mest 

lämplig ur materiellt skatterättsligt perspektiv. Ett sätt att finna en sådan lösning på är att 

tänka sig att varje regels tillämpningsområde består av ett kärnområde och ett ytterområde. 

Kärnområdet symboliserar i sådana fall alla de situationer där det framstår som självklart att 

 Den fullständiga benämningen på principerna är följande: lex superior derogat legi 33

inferiori, lex specialis derogat legi generali och slutligen lex posterior drogat legi priori.  

 Aldén, S SN 1998 s. 561 ff.34

 Ibid, s. 562.35
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bestämmelsen reglerar. Att det framstår som självklart innebär till exempel att det framgår av 

lagtextens ordalydelse att så ska ske. Till ytterområdet däremot hör de situationer som doktrin 

menat är ”atypiska” och ”säregna”.   36

När man ställs inför en regelkonflikt som ska lösas med denna metod behöver man således 

identifiera båda reglernas respektive kärn- och ytterområde. Det kärnområde som bäst passar 

in på den situationen som ska bedömas är således den regel som är bäst lämpad ur ett 

materiellt perspektiv. Denna metod är dock förenad med svårigheter då det inte alltid är 

självklart om en viss situation faller in under en regels kärnområde eller ytterområde. I de fall 

där en situation faller in under båda reglernas kärnområde eller ytterområde blir det ännu 

svårare när man ska avgöra vilken regel som ska anses vara mest central.  37

En annan metod som syftar till att avgöra vilket regelval som ska vara mest lämpligt ur 

materiellt skatterättsliga perspektiv är den ändamålsenliga metoden.  

3.5.4 Ändamålsenliga metoden  

Ett regelval med denna metoden går ut på att finna den regel som är mest ändamålsenlig att 

använda. Man får då utgå ifrån de värderingar och allmänna principer som ligger till grund 

för  respektive regel. Om man kommer fram till att reglerna har samma ändamål får man 

utvärdera om tillämpning av någondera av reglerna skulle innebära ett mer ändamålsenligt  

resultat. Om reglerna endast delvis har samma ändamål får regelvalet i vart fall inte strida 

mot någon princip som ligger till grund för den andra regeln.  

Även detta är en metod som är förenad med svårigheter då den går ut på att man ska jämföra 

två aktuella reglers syften. En sådan jämförelse kan leda till olika svar vilket i förlängningen 

kan innebära en oenhetlig praxis.  38

 Aldén, S SN 1998 s. 564. Se även Skatterättslig tolkning,  Tjernberg M, 2018 s. 20 f.36

 Ibid s. 56437

 Aldén, S SN 1998 s. 565.38
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Metoderna som presenterats ovan, där man väljer den lämpligaste regeln ur ett materiellt 

skatterättsligt perspektiv, är förenade med svårigheter, varför doktrin presenterar en alternativ 

metod. Den handlar om att välja den lindrigaste bestämmelsen.  

3.5.5 Den lindrigaste bestämmelsen   

När ingen av de nämnda metoderna ligger för handen menar doktrin att det finns en sista 

utväg, nämligen att välja den bestämmelsen som är till den skattskyldiges fördel även kallat 

in dubio contra fiscum. Det är en juridisk princip som tar fasta på oklara situationer. Ett 

klassiskt exempel är taget från straffrätten då man talar om att man hellre friar än fäller ”in 

dubio”. Doktrin på det skatterättsliga området har fört en diskussion, om än en sparsam 

sådan, huruvida det är en princip som kan tillämpas på det skatterättsliga området. Även om 

det inte finns en enhetlig syn på om så är fallet finns det i doktrin en samsyn på att det är en 

princip som inte ska tillämpas så fort en otydlig lagtext är för handen. Det bör ske omfattande 

försök att med hjälp av olika tolkningsmetoder komma fram till hur lagen ska tolkas innan 

principen används.  

Det som talar för att det är en metod som kan aktualiseras är legalitetsprincipen. Inom ramen 

för legalitetsprincipen talar man dels om föreskriftskravet dels om bestämhetskravet. Det 

förstnämnda kravet  innebär att ett skattebeslut måste ha stöd i lag och det sistnämnda kravet 

innebär att skatterättslig lagtext ska formuleras på ett sätt som gör den förutsebar. Inom 

skatterätt är lagtextens lydelse av så pass stor betydelse vid tillämpningen att man ska kunna 

bortse från en lagregel som är oprecis och vag och som det inte går att uttolka. Att detta ska 

vara en användbar metod ligger även i linje med likabehandlings-principen som innebär att 

lika fall ska behandlas lika. Om en regel är oförutsebar och kan leda till att lika fall behandlas 

olika finns det risk att den sistnämnda principen inte kan fullföljas.  39

 Skatterättslig tolkning, Tjernberg M, 2018 s. 30 ff. 39
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3.5.6 Skatteavtal - verklig eller skenbar konkurrens? 

När det kommer till skatteavtalens relation till den interna rätten har doktrin fram till en viss 

tidpunkt  varit väldigt överens. Den allmänna uppfattningen har varit att skatteavtalen, som i 40

för sig har samma dignitet som den interna rätten, ska ges företräde framför intern rätt då 

skatteavtalet har en folkrättslig dimension. I det följande ska vi fördjupa oss något i den 

argumentationen som doktrin har uttalat i denna sak.  

Doktrin menar att ett av syften med skatteavtalen är att förhindra dubbelbeskattning. Detta 

kan uppnås genom att länderna, genom ett skatteavtal, fördelar beskattningsanspråken mellan 

varandra. Fördelningen av beskattningsanspråken innebär implicit en inskränkning av den 

interna rätten, vilket också får stöd av den så kallade gyllene regeln, se avsnitt 3.3. Det ligger 

således i ett skatteavtals uppbyggnad och natur att inskränka den interna rätten. Om 

skatteavtalen fråntas möjligheten att inskränka den interna rätten för att den interna rätten ska 

ges företräde finns det en risk för att skatteavtalsrätten som sådan urholkas. Det skulle i sin 

tur kunna leda till att det inte kommer finnas något syftet med att ingå internationella 

överenskommelser av detta slag då de kan komma att sättas ur spel på grund av den interna 

rätten. Doktrin menar att det därför är orimligt att påstå att det föreligger en verklig 

konkurrens mellan skatteavtal och den interna rätten. Det är snarare mer rimligt att påstå att 

den regelkonflikt som finns är skenbar. Det faktum att skatteavtal får företräde framför intern 

rätt ligger dessutom i linje med att en stat ska kunna fullgöra sina folkrättsliga åtaganden som 

medföljer ett ingånget skatteavtal.  41

Däremot finns det naturligtvis situationer då det faktiskt föreligger en verklig konkurrens. En 

sådan situation skulle kunna vara om det vid införandet av en intern regel uttrycks av 

lagstiftaren att den interna regeln ska tillämpas oavsett vad ett skatteavtal reglerar. I sådana 

fall är lagstiftarens intention att den nationella lagen ska tillämpas i strid med de svenska 

folkrättsliga åtaganden.  I de fall får man använda sig av derogationsprinciperna som 42

 År 2008, i samband med domen RÅ 2008 ref.24.40

 Grundström K-J, SN 2010 s.164 se även Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, Cejie 41

K, 2010 s. 100 ff.  

 Kleist, D SN 2008 s. 712.42
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redogjorts för i avsnitt 3.2.2 för att lösa konflikten. Doktrin har dock uttryckt att för det fall 

det rör sig om en verklig konkurrens ska skatteavtal i normalfallet utgöra Lex specialis och 

därigenom ändå ges företräde.  43

3.5.7 Tax Treaty Override  

En situation när en nationell regel ges företräde framför ett etablerat skatteavtal benämns tax 

treaty override. OECD definierar en sådan situation på följande sätt:  

 ”The term ”treaty override” refers to a situation where the domestic legislation 

 of a state overrules provisions of either a single treaty or all treaties hitherto 

 having had effect in that state” 

Exempel på när ett land kan hamna i en tax treaty override-situation är när den interna 

lagstiftningen stadgar att ett skatteavtal inte ska tillämpas i vissa fall eller när en nationell 

domstol prövar den interna rätten i ljuset av skatteavtalet och gör tolkningen att den interna 

rätten ska ges företräde framför skatteavtalet.  I det sistnämnda fallet kallas det för judical  44

treaty override.  Av huvudregeln i art 27 VCLT framkommer det att en stat inte får åberopa 45

intern rätt som hinder för att fullfölja sina åtanganden enligt överenskommelsen. När det trots 

allt sker, innebär det att staten överträder den folkrättsliga förpliktelsen som skatteavtalet för 

med sig.  

Konsekvensen av att göra sig skyldig till tax treaty override behöver nödvändigtvis inte vara 

särskilt kännbar. För att det ska vara fråga om en folkrättslig sanktion enligt VCLT ska den 

överträdelsen som är för handen utgöra ett väsentligt avtalsbrott, vilket doktrin menar inte 

behöver vara fallet när det är fråga om tax treaty override. Däremot kan denna typ av 

överträdelse ändå få negativa konsekvenser i form av att den drabbade parten väljer att säga 

 SNR Dnr 73-08/D 2009-04-04 Särskilt yttrande. Se även Kleist, D SN 2008 s. 712.43

 Skatteavtal och generalklausuler, Hilling M, 2016 s. 65. 44

 Dahlberg, M,  SN 2008 s. 48745
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upp skatteavtalet eller att andra stater väljer att avstå från att bli avtalspart på grund av det 

dåliga ryktet som överträdelsen kan medföra.   46

I den inledande delen av avsnitt 3.5.6 har uttryckts att doktrin varit överens om skatteavtalens 

relation till den intern rätten fram till en viss tidpunkt. Det finns nämligen ett viktigt mål från 

HFD i frågan om relationen mellan skatteavtal och den interna rätten, där domstolen gjort en 

bedömning som skiljer sig från vad doktrin tidigare varit överens om. Vi ska därför i det 

följande uppehålla oss vid det rättsfallet.  

3.5.8 RÅ 2008 ref. 24 

Domstolen hade i det här målet att ta ställning till om den interna rätten skulle ges företräde 

framför ett ingånget skatteavtal. Det rörde sig mer specifikt om de svenska CFC-reglerna och 

huruvida dessa regler skulle ges företräde framför skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. 

Målet hade hamnat i HFD på grund av ett överklagande av ett förhandsbesked från SRN.  

I domskälet börjar domstolen med att framhålla att en inkorporeringslag inte har  högre rang 

än någon annan lag. Man kommenterar även den så kallade ”Gyllene regeln” och menar att 

principen i sig inte hindrar Sverige från att utvidga sina beskattningsanspråk genom en senare 

tillkommen lag, även om det förfarandet skulle medföra en folkrättslig verkan. Om en 

regelkonflikt är för handen, menar domstolen att konflikten ska lösas med hjälp av 

derogationsprinciperna, som brukar användas vid internrättslig regelkonkurrens. Vidare 

konstaterar domstolen att den interna lagen som är för handen i målet är tillkommen senare 

än skatteavtalet och strider visserligen mot skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, men tar 

sikte på just den typen av bolag som är aktuellt i målet. Domstolen kommer fram till att det 

inte föreligger hinder för Sverige att beskatta enligt de interna skattereglerna trots 

skatteavtalets varat. 

 Skatteavtal och generalklausuler, Hilling M, 2016 s. 65 f. 46
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3.5.8.1 Kommentar 
Detta är ett mål som har kommit att bli väldigt kritiserat av doktrin då utgången har förändrat 

den generella uppfattningen och synsättet på förhållandet mellan Sveriges skatteavtal och   

svensk intern rätt. I det följande ska det redogöras för vad doktrin påtalat.  

Den tidigare uppfattningen har varit att även om ett skatteavtal och intern rätt haft samma 

dignitet har den folkrättsliga dimensionen som ett skatteavtal för med sig tagits i beaktan. Så 

har varit fallet i tidigare mål där domstolen gett utryck för att man ska använda sig av 

folkrättslig metod vid avtalstolkning i tvister inte enbart när det är frågan om tvister mellan  

staterna utan även i tvister mellan den enskilde och skattemyndigheten. Doktrin menar därför 

att HFD i det aktuella målet borde använt sig av fördragskonform tolkning  för att pröva om 47

det förelåg hinder för beskattning enligt CFC-reglerna.   48

Istället för fördragskonform tolkning har domstolen i målet valt att använda sig av 

derogationsprinciperna. Domstolen har tillmätt betydelse att CFC-lagstiftningen har 

tillkommit efter att skatteavtalet ingåtts och därmed konstaterat att Lex posterior-principen 

aktualiseras. Detta menar doktrin är felaktigt. Även om Lex posterior-principen också 

existerar inom folkrätten krävs det, för att tillämpa den principen, att båda de konkurrerande 

reglerna som står inför en prövning är folkrättsligt förankrade.  Vilket doktrin menar inte 49

varit fallet i det aktuella målet.  

Dessutom ska det tilläggas att genom att domstolen använder en tolkningsmetod för 

regelkonkurrens kan man tolka det som att domstolen implicit konstaterar att det föreligger 

regelkonkurrens mellan den interna regel och skatteavtalet utan att för den delen analysera 

skatteavtalet. Utifrån faktumet att domstolen inte har analyserat skatteavtalet kan man utgå 

ifrån att domstolen inte heller har analyserat regelkonkurrensen som sådana vilket är 

 Fördragskonform tolkning innebär att domstolar och andra myndigheter är skyldiga att så 47

långt som möjligt tolka den interna rätten i ljuset av internationella åtaganden, såsom ett 
skatteavtal medför. Ds 2019:23 s. 4. 

 Dahlberg, M SN 2008 s.485.  48

 Dahlberg, M SN 2008 s.486.49
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anledningen till att domstolen inte heller vidareutvecklat huruvida regelkonkurrensen som 

ligger för handen är verklig eller skenbar. 

Det faktum att Lex posterior-principen fastställts får konsekvenser. Det skulle kunna innebära 

att Sverige som avtalspart förlorar sitt anseende internationellt sätt på grund av att det alltid 

kommer finnas en underliggande risk för att en intern regel kan sätta skatteavtalet ur spel.  50

Det faktum att CFC-lagstiftningen, som domstolen uttrycker det, tar sikte på den verksamhet 

som är för handen i målet innebär att den interna lagstiftningen är mer specifik än 

skatteavtalet vilket föranleder att de interna reglerna ska ges företräde även med stöd av Lex 

specialis- principen.  51

För att vara ett så viktigt mål kan förklaringen i domskälet anses vara något vagt, doktrin 

eftersöker en tydligare motivering till varför man har gjort den bedömningen som man gjort. 

Det har dock visat sig att domare till skillnad från forskare oftast inte är lika noga med att 

redogöra för den argumentation som leder till domslutet, vilket kan vara en förklaring.  Att 52

domstolen inte tydligt motiverar domskälet är problematiskt mot bakgrund av att HFD skapar 

prejudikat och riktlinjer för hur regler ska tolkas. Även om det inte finns en formell 

prejudikatbundenhet i Sverige, är de flesta i doktrin överens om att avgöranden i HFD har en 

viktig, om inte avgörande, roll för att fastställa gällande rätt.  Med det sagt är det inte tänkt 53

att HFD ska skapa rätt  utan välja den tolkningen som bäst rymmer sig inom lagens lydelse.  54

Det är därför prejudikatbildningen kräver en öppen argumentation där tolkningsmetoder som 

används motiveras väl.   55

 Ibid s. 484. 50

 Kleist, D SN 2008 s. 709.51

 Skatterättslig tolkning Tjernberg M, 2018 s.16.  52

 Ibid s. 56 53

 Tjernberg, M SN 2016 s. 43 f. 54

 Skatterättslig tolkning Tjernberg M, 2018 s. 57.55
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3.5.9 RÅ 2010:112  

Utgången i mål RÅ 2008 ref 24 har föranlett en osäkerhet kring hur man ska se på 

förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal. Den osäkerhet som RÅ 2008 ref 24 medfört 

har bidragit till att mängden ansökningar om förhandsbesked kring frågor som tidigare varit 

självklara har ökat. Doktrin nämner tre förhandsbesked där samtliga rör den så kallade 

tioårsregeln i 3 kap 19 § IL. Det anmärkningsvärda har varit att i ett av förhandsbeskeden 

ansåg SRN att skatteavtalet skulle tillämpas medan nämnden i de två andra förhandsbeskeden 

fann att den interna rätten skulle ges företräde med stöd av utfallet i RÅ 2008 ref 24.  Det 56

tyder på att målet haft en betydande inverkan på hur myndigheterna gör bedömningar vilket 

är förståeligt då det följer av HFD:s prejudicerande roll.  Samtliga förhandsbesked 57

överklagades till HFD.  

Nedan ska det kort redogöras för vad domstolen kom fram till i ett av de överklagade 

målen.  Fokus kommer främst ligga på  det som är relevant för uppsatsens vidkommande 58

vilket är hur domen förhåller sig till målet RÅ 2008 ref 24.  

Domstolen börjar tidigt med att fastställa att principen som innebär att skatteavtal ska ges 

företräde framför svensk intern rätt ska gälla. Principen gäller oavsett om den interna rätten 

tillkommit efter att skatteavtalet införlivats eller om den interna rätten avser någon särskild 

inkomst. Därefter konstaterar domstolen att det trots principen i för sig inte föreligger något 

hinder mot att det införs interna bestämmelser som strider mot ett redan införlivat skatteavtal. 

Domstolen ställer sig därefter frågande till om så var fallet i det föregående målet RÅ 2008 

ref 24? Som svar på den frågan menar domstolen att den situationen som var för handen i det 

förra målet inte kunde lösas med hjälp av huvudregeln, som innebär att skatteavtal ska gå 

före intern rätt, då omständigheterna var särpräglade. 

Även om domstolen återkommande uttrycker att det inte har skett en förändring på synsättet 

mellan intern rätt och skatteavtal eller på de principer som kan användas vid en 

 Grundström, K-J, SN 2011 s. 68f. 56

 Skatterättslig tolkning Tjernberg M, 2018 s. 55.57

 Skatteröttsnämnden beslut den 22 december 2009 i ärende dnr 43-09/D. 58
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regelkonkurrens, uttrycks det i domen att om lagstiftaren tydligt klargör att en ny intern regel 

ska ges företräde framför skatteavtal, ska den nya regeln tillämpas. Däremot menar 

domstolen att om lagstiftaren inte är tillräckligt tydlig kan man göra antagandet att 

lagstiftarens intention inte är att skapa störningar i förhållande till det berörda skatteavtalet.  

Vad gäller det överklagade förhandsbeskedet valde domstolen att ändra SNR:s 

förhandsbesked i frågan om beskattning skulle ske i Sverige eller inte. Det innebär att 

domstolen gjorde bedömningen att skatteavtalet i detta fall går före intern rätt då det inte 

framkommer i den interna rättens förhandsarbeten eller av lagtextens lydelse för den delen att 

den interna rätten ska tillämpas oavsett vad som föreskrivs i skatteavtal.  

3.5.9.1 Kommentar 

Det är av betydelse att framhålla att målet RÅ 2010:112 avgjordes av fem justitieråd varav en 

var skiljaktig i fråga om motivering.  I det följande ska vi uppehålla oss vid den anförda 59

skiljaktiga meningen.  

Justiterådet börjar sitt anförande med att blicka tillbaka till målet RÅ 2008 ref. 24 och 

instämmer att omständigheterna i det målet var särpräglade. Men samtidigt delar justitierådet 

domstolens uppfattning i det nu förevarande målet att det inte ska förstås som att 

uppfattningen om relationen mellan skatteavtal och intern rätt är förändrad. Den 

väletablerade principen som innebär att ett skatteavtal ske ges företräde framför intern rätt är 

fortsatt aktuell. Jusitierådet lämnar dock utrymme i sitt anförande för att det finns undantag 

från huvudregeln vilket är i de fallen då den interna rätten ger klart uttryck för att en intern 

regel ska tillämpas oavsett vad som föreskrivs i skatteavtalet.  

Däremot framhåller justitierådet att det finns skäl att ta avstånd från den uppfattningen om 

relationen mellan skatteavtal och intern rätt som domstolen i det tidigare målet gett uttryck 

för. Anledningen till det är att den tidigare domstolen använt sig av derogationsprinciperna 

för att lösa den regelkonflikt som domstolen menade var för handen i målet. Justiterådet 

 Justitierådet Kristina Ståhl59
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menar att det var felaktigt att använda derogationsprinciperna, då dessa utvecklats för att lösa 

andra tillämpningsproblem än det som var aktuellt i målet.  

För att avvika från det synsätt som gavs uttryck för i det gamla målet menar justitierådet att 

det hade varit önskvärt att hänskjuta målet till plenum. Beslutet om att avgöra ett mål i 

plenum fattas av rätten själv och innebär att målet avgörs av samtliga de ledamöter av HFD 

som inte har hinder att delta.  Enligt 3 § LAFD ska det finnas minst 14 justitieråd i HFD. 60

Beslutet kan fattas av rätten i två situationer:  

 För det första då Högsta förvaltningsdomstolen vid överläggning till dom eller beslut 

 finner att den mening som råder på avdelningen avviker från en rättsgrundsats eller 

 lagtolkning som förut varit antagen av domstolen. För det andra när så är av särskild 

 betydelse för rättstillämpningen.   61

I det följande ska vi hur doktrin ser på utfallet.  

Doktrin konstaterar att HFD har kommit fram till att skatteavtal ska få företräde framför 

intern rätt genom att fastställa en vedertagen princip. Däremot framgår det inte av domen vad 

som ligger bakom den principen, en motivering som hade varit önskvärd med tanke på den 

tidigare domen. Doktrin nämner att skälet skulle kunna grundas på den folkrättsliga 

dimensionen eller möjligen på det faktum att det inte föreligger en verklig regelkonkurrens 

mellan intern rätt och skatteavtal. Det som talar för det sistnämnda är att domstolen ger 

uttryck för att det finns interna regler som, i undantagsfall, kan ges företräde framför 

skatteavtal och där derogationsprinciperna kan aktualiseras.   62

Mot bakgrund av att målet inte avgjordes i plenum innebär det att det gamla målet och 

utfallet får anses ha en viss betydelse för hur man ska se på relationen mellan skatteavtal och 

intern rätt. Även om huvudregeln säger att skatteavtal ska ges företräde framför intern rätt 

5 § 3 st  AFDL60

 Lagkommentar 5 § 1 st AFDL, Ulrik von Essen JUNO version 7C 2020-12-01 Nordstedts 61

Juridik 

 Grundström, K-J, SN 2011 s. 7262
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oavsett om den interna rätten tillkommit senare eller är av speciell karaktär, skapar 

undantagsbestämmelsen en viss osäker hos doktrin. Den stora frågan är nämligen när 

undantagsbestämmelsen kan tillämpas?  

När det gamla målet analyseras i ljuset av det nya, ställs det krav på att det gamla utfallet 

faller in under undantagsbestämmelsen i det nya utfallet för att utgångarna i målen inte ska 

anses vara oförenliga. Vi har nu förstått att undantagsbestämmelsen aktualiseras om det i den 

interna rätten framkommer tydligt att den ska ges företräde framför skatteavtal. Mot 

bakgrund av att det i det gamla målet inte framstod explicit att den interna bestämmelsen 

skulle gälla trots skatteavtal, och den fick genomslag ändå, menar doktrin att det finns en risk 

för att undantagsbestämmelsen har ett större tillämpningsområde än vad som ges sken av.   63

Slutligen kan konstateras att synen på skatteavtal i förhållande till den interna rätten till viss 

del återgått till hur det var innan, men skillnaden är att det nu lämnas utrymme för undantag.  

 

I kapitel 3 har det redogjorts för de olika begrepp och termer som aktualiseras i sammanhang 

när man talar om skatteavtal och den interna rätten. I det följande ska vi uppehålla oss vid 

termer och begrepp som ligger till grund för själva beskattningen för att förstå 

skattskyldighetens omfattning.  

4. Skattskyldighetens omfattning  

4.1 Hemvist- och källstatsprincipen  

Ett av skatteavtalens syfte är att förhindra eller lindra den internationella dubbelbeskattningen 

som uppkommer då en persons inkomst är skattepliktig i flera stater, även kallat internationell 

juridisk dubbelbeskattning.  Med andra ord kan två stater göra beskattningsanspråk, i 64

enlighet med sin interna skatterätt, på en och samma inkomst. Detta beror på att stater  

 Grundström, K-J, SN 2011 s. 74 f. 63

 Internationell beskattning, Dahlberg M, 2012, s. 18. 64
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vanligtvis brukar utgå från två principer när man talar om beskattningsrätt, nämligen 

hemvistprincipen  och  källstatsprincipen.  65

Den förstnämnda principen innebär att man tittar på en persons (skattesubjektets) anknytning 

till en viss stat. Om man kan fastställa väsentlig anknytning till en viss stat kommer den 

personens inkomst (skatteobjekt) beskattas i den staten. I regel har man sin hemvist i den stat 

där man är bosatt.  66

Enligt den andra principen tittar man på inkomstens  (skatteobjektets) anknytning till en viss 

stat. Om en viss inkomst kan härledas och knytas till en viss stat kommer den, oberoende av 

skattesubjektets anknytning till den stat, beskattas där.  67

Det är dock inte ovanligt att stater använder sig av både hemvistprincipen och 

källstatsprincipen för att göra gällande sin rätt till beskattning.  Så är exempelvis fallet i 68

Sverige.  

4.2 Obegränsad skattskyldig  

För Sveriges vidkommande kan man i 3 kap IL finna lagregler som stadgar vem som är 

skattskyldig i Sverige. Dessa regler kan ses som ett uttryck för ovan nämnda hemvistprincip.  

Om man anses vara obegränsad skattskyldig  enligt 3 kap 8 § IL, ska man i Sverige 69

beskattas för alla sina inkomster från både Sverige och utlandet. Vem som hör till kategorin 

obegränsad skattskyldig återges i 3 kap 3 § IL, nämligen  

 även kallat domicilprincipen. 65

 Internationell beskattning, Dahlberg M, 2012, s. 25.66

 Ibid s. 25.67

 Ibid s. 25.68

 Termen obegränsad skattskyldig är ett begrepp som infördes i IL i samband med 69

skattereformen år 1999, och innebörden kan likställas med den tidigare termen bosatt. I den 
nuvarande lydelsen inbegriper begreppet dock inte enbart de situationer som träffar den 
som faktiskt är fysiskt bosatt i Sverige utan även den som har stadigvarande vistas och har 
väsentlig anknytning hit. Se Prop: 1999/2000:2 Del 2, sid 50.
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- den som är bosatt här,  

- den som stadigvarande vistas här  eller  

-  den som har väsentlig anknytning hit och som tidigare har varit bosatt här.  70

4.2.1 Begreppet ”bosatt” 

För att besvara frågan vem som anses bosatt här, kan vägledning finnas i folkbokföringslagen 

då bosättningsfrågan är kopplad till var personen i fråga är folkbokförd.   Enligt 6 § FOL ska 71

en person folkbokföras där denne anses vara bosatt. Vidare kan man  i 7 § utläsa att en person 

ska anses vara bosatt där denne regelmässigt tillbringar eller kan antas komma att 

regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en plats 

innebär att personen i fråga, under sin normala livsföring, tillbringar dygnsvilan där minst en 

gång i veckan.  

4.2.2 Begreppet ”stadigvarande vistas” 

Hur man ska definiera begreppet ”stadigvarande vistas” framkommer inte direkt av lagen, 

men enligt doktrin krävs det i vart fall en vistelse i Sverige under minst sex månader med 

eller utan kortare avbrott för utlandsvistelser.  För att placeras i denna kategorin krävs det 72

inte nödvändigtvis att man faktiskt är bosatt i Sverige. Den slutsatsen kan man dra utifrån den 

praxis som råder på området. Nedan redogörs för två fall.  

I RÅ 2008 ref 56 gjordes en bedömning huruvida en dansk läkare som under 1,5 års tid varit 

anställd vid ett svenskt sjukhus men haft längre vistelser i hemlandet Danmark skulle anses 

vara stadigvarande i Sverige och således obegränsad skattskyldig. Domstolens bedömning 

grundades på det faktum att läkaren dels haft sin dygnsvila i Sverige, dels på att hans vistelse 

 Inkomstskattelagen 3 kap 3 § och 8 §. 70

 Praktisk beskattningsrätt, Eriksson A, 2018 s. 32. Se även Internationell beskattning, 71

Dahlberg M, 2012 s. 37. Se även Folkbokföringslagen 6 §. 

 SOU 1997:75 s. 43. Se även Internationell Skatterätt, Pelin L, 2011 s. 18 ff.  72
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i Sverige varit omfattande (totalt 27 veckor under 1,5 års tid) med en viss regelbundenhet. 

Regelbundenheten bestod i att han arbetat på ett rullande schemat som inneburit jour under 

en sammanhängande period om två veckor åt gången. Under tiden som han har jobbat i 

Sverige har han bott i en lägenhet belägen på den ort där han innehaft anställningen.  

Domstolen ansåg, mot bakgrund av omständigheterna att läkaren vistats stadigvarande i 

Sverige under sin anställning i landet och blev därför obegränsat skattskyldig för den inkomst 

han uppburit under den tiden. Det faktum att han spenderat all sin lediga tid i Danmark, där 

han haft sitt familjehem och dessutom anställning som läkaren, har inte påverkat 

bedömningen.   73

En likvärdig bedömning har gjorts i RÅ 2008 ref. 16. I det fallet rörde det sig om en läkare 

som arbetat i Sverige under en längre sammanhängande period där arbetsperioderna uppgått 

till ca sex månader. Läkaren hade under dessa arbetsperioder tillbringat sin dygnsvila i 

Sverige. De tillfälliga uppbrotten som skett däremellan hade uppgått till två-tre månader per 

uppbrott. När ett avbrott ska anses vara tillfälligt är omdiskuterat men doktrin indikerar att ett 

uppbrott som i vart fall uppgår till sex månader eller mer inte ska ses som tillfälligt.  I 74

förevarande fall gjordes en sammantagen bedömning och även om arbetsperioderna inte 

uppgått till fulla sex månader som praxis och förarbeten  förespråkar , ansågs läkaren  ha 75

stadigvarande vistats i Sverige under tiden denne arbetat här.  76

4.2.3 Begreppet ”väsentlig anknytning” 

För att reda ut begreppet ”väsentlig anknytning” kan vägledning finnas i lagen, närmare 

bestämt i 3 kap 7 § 1 st IL. I lagregeln uppställs de faktorer som ska beaktas för att avgöra om 

en person som flyttat utomlands, men som tidigare varit bosatt i Sverige ändå ska anses ha 

väsentlig anknytning till Sverige. Dessa faktorer är följande:  

 RÅ 2008 ref 56. 73

 Skatteverkets skrivelse 050214 Dnr 13092654 - 05/11174

 Prop 2004/05:19 s.3075

 RÅ 2008 ref 18.76
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- Om personen är svensk medborgare,  

- Hur länge personen varit bosatt i Sverige, 

- Om personen inte är varaktigt bosatt på utländsk ort, 

- Om personen vistas utomlands på grund av studier eller av hälsoskäl, 

- Om personen har sin familj i Sverige,  

- Om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige,  

- Om det finns ekonomiskt engagemang genom innehav av tillgångar som, direkt eller 

indirekt, ger personen ett väsentligt inflytande i verksamheten i Sverige,  

- Om personen har en fastighet i Sverige 

- Liknande förhållanden.  

Lagregeln är som synes inte uttömmande mot bakgrund av uttrycket liknande förhållanden.  

Det innebär att det i den slutgiltiga bedömningen kan finnas fler faktorer som inte nämns i 

lagen som kan inverka på beslutet huruvida väsentlig anknytning föreligger eller inte.   77

I doktrin kan man finna vägledning för vilka dessa liknande förhållanden skulle kunna vara. 

En faktor som faller in under kategorin är om personen i fråga är del av ett äktenskap där den 

andra parten förvärvar en fastighet i Sverige under den tiden personen i fråga bor i utlandet. 

Då skulle den utlandsboende parten kunna anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Således 

ses äktenskapet alltjämt som en enhet. Även omyndiga barn ses som en sådan enhet då ett 

omyndigt barns innehav i Sverige kan få betydelse i bedömningen.   78

Lagregelns andra stycke, det vill säga 3 kap 7 § 2 st, stadgar att under de fem första åren, 

räknat från dagen då en person rest från Sverige, presumeras väsentlig anknytning till 

Sverige.   Presumtionen kan brytas om personen i fråga kan bevisa att väsentlig anknytning 79

inte finns, vilket i för sig, inte är helt oproblematiskt. I lagen uppställs nämligen flera faktorer 

som personen ska beakta i sin bevisning. Mot bakgrund av att lagregeln dessutom inte är 

 Internationell skatterätt, Pelin L, 2011, s. 20.77

 Den utsträckta hemvistprincipen, Cejie K, 2015, s. 102. 78

 Presumtionsregeln, även kallad 5-årsregeln. 79
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uttömmande blir det nästintill omöjligt att kunna bevisa att det under de fem första åren inte 

finns väsentlig anknytning till Sverige. När fem år har förflutit sedan en persons avrest från 

Sverige övergår bevisbördan på den svenska skattemyndigheten.    80

Denna typ av bevisbörderegel, som belastar den enskilde, är ovanlig i skatterätten då det 

inom skatterätten brukar åligga myndigheten att bevisa att en viss omständighet föreligger.   81

Presumtionsbestämmelsen i 3 kap 7 § 2 st gäller den som är svensk medborgare eller den som 

inte är svensk medborgare men som har varit bosatt i Sverige under minst tio år eller 

stadigvarande vistats här. 

4.2.4  Syftet med ”Väsentlig anknytning” 
Som ovan nämnts är det inom skatterätt ovanligt med bevisbörderegler som drabbar den 

enskilde och det är därför värt att undersöka varför regeln har fått den utformningen som den 

har.  

I förarbeten kan utläsas att lagstiftarens intentioner med lagregeln initialt har varit att skapa 

en ökad klarhet så att den enskilde ska kunna skaffa sig en klar uppfattning om de 

skattemässiga konsekvenser som en flytt från Sverige kan medföra.  Däremot har det i 82

frågan om väsentlig anknytning inkommit stora mängder förhandsbesked från enskilda vilket 

doktrin menar tyder på att lagstiftaren misslyckats med intentionen att inbringa klarhet. En 

stor mängd förhandsbesked tyder på att det råder oklarhet i lagregeln, då en lagregel som är 

tydlig kräver inga, eller i vart färre, förhandsbesked.   83

 Karnov, Lagkommentar till 3 kap 7 § 2 st IL författare Lars Jonsson. Se även Den 80

utsträckta hemvistprincipen, Cejie K, 2015, s. 41 ff. 

 Lindencrona, G JT, 1992/1993 s. 339. Se även Den utsträckta hemvistprincipen, Cejie K, 81

2015, s.41.  

 Den utsträckta hemvistprincipen, Cejie K, 2015, s.45.  82

 Lindencrona, G JT, 1992/1993 s 333f. 83
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Men lagregeln har också som syfte att förhindra den så kallade dubbla skattefriheten.  Den 84

dubbla skattefriheten uppstår när en enskild bara genom att flytta till ett annat land, där 

dennes inkomst är undantagen skatteplikt, således blir helt skattebefriad. Men genom 

lagregeln, såsom den är utformad idag, är det tänkt att den enskilde i vart fall blir skattskyldig 

i Sverige under de första fem åren, oavsett vart flytten bär av. Med andra ord innebär det att 

Sverige faktiskt får behålla sin beskattningsrätt under i vart fall fem år. Det faktum att 

Sverige får behålla sin beskattningsrätt har också lyfts fram som argument och förklaring i 

lagens förarbete.   85

Ett tredje syfte som lyfts fram i förarbeten är önskan att förhindra internationell skatteflykt 

genom så kallade skenbosättningar. Det man således vill förhindra är att den enskilde uppger 

att den bosätter sig utomlands men i verkliga fallet inte gör det.   86

4.3 Begränsad skattskyldig 

En fysisk person som, inte är bosatt eller vistas stadigvarande i Sverige och som inte heller 

har väsentlig anknytning hit och således inte faller in under kategorin obegränsat skattskyldig 

enligt 3 kap 8 § IL, kan ändå vara skattskyldig för vissa inkomster i Sverige. Det rör sig då 

om sådana inkomster som anses ha tillräcklig anknytning till landet även om personen ifråga 

inte har den anknytningen.  I 3 kap 17 § IL stadgas att den fysiska personen i sådana fall hör 87

till kategorin begränsat skattskyldig. Särskilda regler om de fysiska personers beskattning 

som hör till kategorin obegränsat skattskyldig finner vi i SINK.  

I 5 § SINK finns en lista på de inkomster som omfattas av skatteplikt. Dessa är löner eller 

liknande ersättning som erhålls bland annat genom verksamhet i Sverige, genom anställning 

hos svenska staten eller svensk kommun, ålders- och garantipension, dagpenning från svensk 

 Den utsträckta hemvistprincipen, Cejie K, 2015, s.45.  84

 Lindencrona, G JT, 1992/1993 s. 334. 85

 Ibid s. 335. Se även Den utsträckta hemvistprincipen, Cejie K, 2015, s. 46.  86

  Internationell skatterätt, Pelin L, 2011, s. 26.87
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arbetslöshetskassa, återfört avdrag för egenavgifter, sjöinkomst med flera.  Listan på de 88

olika ersättningarna i lagregeln är uttömmande.  I 5 § 4 stycket SINK kan utläsas att det 89

enbart är de inkomster som annars hade varit föremål för beskattning enligt IL som kan 

komma att aktualiseras. Med andra ord innebär det att, om det rör sig om en inkomst som inte 

är skattepliktig enligt IL, kommer den inte heller omfattas av SINK. Det finns dock vissa 

ersättningar som undandragits från skatteplikt och som omnämns i 6 § och 6 a § SINK. Hit 

hör bland annat kostnadsersättningar för logi och resa som betalats av arbetsgivare vid 

tillfällig anställning i Sverige och inkomst som är undantagen från beskattning på grund av 

bestämmelse i skatteavtal. 

Den som är begränsad skattskyldig kan, enligt 3 kap 18 § IL, välja mellan att låta berörda 

inkomster beskattas enligt IL eller SINK.  Det följer även av bestämmelsen i 4 § SINK som 90

lyder: 

 ”Från skattskyldighet enligt 3 § undantas den som begär att vara skattskyldig 

 enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett  

 beskattningsår”  

4.3.1 Beskattning enligt IL 

Den som är begränsad skattskyldig har, som nämnts ovan, valmöjligheten att få sin inkomst 

beskattad enligt IL eller SINK. Om den skattskyldig väljer beskattning enligt IL innebär det 

att IL aktualiseras i alla delar, precis som om den skattskyldige hade varit obegränsad 

skattskyldig.  Det föranleder att personen i fråga har rätt att göra avdrag för utgifter för 91

inkomstens förvärvande, ränteavdrag, grundavdrag och allmänna avdrag. Men för att få rätt 

att göra avdragen såsom en obegränsad skattskyldig krävs det enligt 62 kap 9 § 1 och 3 st IL 

samt enligt 63 kap 4 § 2 st IL att:  

 Prop 2004/05:19 s. 31. 88

 Lagkommentar 5 § SINK, Karnov, Carneborn C(hristian) 89

 Lagkommentar 3 kap 18 § IL, Karnov, Carneborn C90

 Lagkommentar SINK 4§, Karnov, Carneborn, C. 91
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 ”… överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande 

 eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i 

 Sverige.” 

Det krävs såldes att huvuddelen av den skattskyldiges inkomst kan hänföras till Sverige för 

att få rätt till avdragen enligt IL. Vad som anses vara huvuddelen uttrycks inte direkt i lagen, 

men i förarbetet till SINK ges en fingervisning att ca 90% av inkomsten ska kunna hänföras 

till Sverige för att omfattas av bestämmelsen.   92

Den skattesatsen som sedan aktualiseras för den kvarvarande inkomsten (efter gjorda avdrag) 

är progressiv och regleras i 65 kap IL. I 65 kap 3 § 1 st kan utläsas att: 

 ”…den kommunala inkomstskatten är summan av de skattesatser för 

 kommunalskatt och regionskatt som gäller i hemortskommunen.” 

Vad den kommunala inkomstskatten kommer uppgå till beror således på den enskildes 

hemortskommun. Däremot saknar de som är begränsat skattskyldiga hemortskommun och 

lagstiftaren har då beslutat att den skattesats som ska tillämpas är den i Sverige  

genomsnittliga kommunalinkomstskatten för det aktuella beskattningsår. Det följer av 65 kap 

4 § 2 st IL och för beskattningsår 2021 uppgår den genomsnittliga skattesatsen till 32,27%.  93

Om inkomsten  dessutom når upp till ett belopp överstigande den så kallade skiktgränsen ska 

det, utöver den kommunala inkomstskatten, även utgå statlig inkomstskatt som, enligt 65 kap 

5 § 1st IL, ligger på 20%. Skiktgränsen, det vill säga det beloppet som är brytpunkten för om 

inkomsten ska beskattas med statlig inkomstskatt eller inte är, för beskattningsår 2021, 

537.200kr.  94

 Prop 2004/05:19 sid. 45. 92

 https://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppochprocent/93

2021.4.5b35a6251761e6914204479.html?
q=den+genomsnittliga+kommunala+inkomstskatten#h-Genomsnittligkommunalskattesats

 https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/94

inkomstavtjanst/privattjansteinkomsterfaq/
narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html 

Sida �38

https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/inkomstavtjanst/privattjansteinkomsterfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/inkomstavtjanst/privattjansteinkomsterfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/inkomstavtjanst/privattjansteinkomsterfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/inkomstavtjanst/privattjansteinkomsterfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html


4.3.2 Beskattning enligt SINK  

Om en begränsad skattskyldig inte väljer att beskatta sin inkomst enligt IL eller om 

inkomsten helt enkelt inte kvalificeras för ett sådant val, sker beskattningen enligt SINK. 

Vilka inkomster som omfattas av SINK och vilka inkomster som är undantagna skatteplikt 

har omnämnts ovan i avsnitt 4.3.1 och återfinns i 5 § SINK. Enligt SINK sker beskattningen   

på inkomsten genom en så kallas källskatt. Det innebär att skatten är definitiv och att 

beskattningen sker i samband med utbetalningen till mottagaren.  Inkomsten omfattas inte 95

av den slutgiltiga skatten och inkomsten behöver således inte redovisas i en 

inkomstdeklaration. Med andra ord behöver den skattskyldige inte göra något administrativt. 

Men, med det följer även att det inte ges möjlighet att göra diverse avdrag. Exempel på de 

avdrag som den skattskyldige inte kan göra gällande är avdrag för utgifter att förvärva 

inkomsten, ränteavdrag, allmänna avdrag och grundavdrag.  Enligt 7 § 1 st SINK beskattas 96

den skattepliktiga inkomsten med 25%.  

5. SINK-beskattning i förhållande till 
EU-rätten 

Den lydelsen som SINK-lagstiftningen har idag trädde i kraft den 1 januari 2005. Ändringen 

har kommit till stånd efter ett behov att anpassa den nationella lagstiftningen till EU-rätten.  97

Den stora förändringen mot den tidigare lydelsen var att det tidigare inte gavs den enskilde en 

valmöjlighet att få sin inkomst beskattad enligt IL. Den tidigare lydelsen innebar helt enkelt 

att den begränsat skattskyldige beskattades med en definitiv källskatt och det medgavs inte 

avdrag såsom kostnader att förvärva inkomsten, ränteavdrag, allmänna avdrag eller 

grundavdrag.  Vi ska i det följande uppehålla oss en stund vid de omständigheter som 98

föranlett att SINK lagstiftning har ändrats till att ha den lydelse som den har idag. 

 https://www.bjornlunden.se/skatt/källskatt__1508 95

 Praktisk beskattningsrätt, Eriksson A, 2018 s. 34. 96

 SFS 2004:1140. 97

 Bortser från skattesatsen som varit föremål för förändring. Exempelvis ändrades 98

skattesatsen från 25% till 20% på inkomster efter den 31 december 2013 (se SFS 
2013:952) för att sedermera höjas tillbaka till 25% på inkomster som uppbärs efter den 31 
december 2017. Se SFS 2017:1204. 
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5.1 Bakgrund  

Den 23 maj 2001 fattades ett beslut av den svenska regeringen som i förlängningen innebar 

att en sammansatt grupp av sakkunniga skulle göra en utredning där frågor om särskild 

inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) skulle beröras. En av de frågorna som man i 

utredning hade att ta ställning till var om det faktum att en begränsat skattskyldig person inte 

medgavs samma avdrag så som en obegränsat skattskyldig person kunde anses vara 

diskriminerade ur ett EU-rättslig perspektiv och således hindra den fria rörligheten inom 

unionen. Utredningen, även kallad SINK-utredningen, resulterade i ett betänkande som 

överlämnades till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet i februari 2003.   99

I det följande ska vi uppehålla oss kring begrepp som det förväntas att man förstår för att 

kunna ta sig an de resultat som SINK-utredningen har genererat. Följande frågor aktualiseras 

således:  

- Vad innebär den fria rörligheten inom EU?  

- Vad innebär diskriminering enligt EU-rätten?  

 Och slutligen  

- Hur förhåller sig EU-rätten till den interna rätten?  

6. EU-rätt och den inre marknaden  
Inom EU-rätten finns en indelning mellan den primära rätten och den sekundära rätten.  

Till den primära rätten hör Fördraget om den Europeiska unionen (EUF) och Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). De två fördragen skiljer sig åt på så sätt att den 

förstnämnda, EUF, innehåller bestämmelser av mer konstitutionell karaktär medan det andra 

fördraget, FEUF, innehåller bestämmelser om bland annat EU:s kompetenser, EU-

medborgarskap samt icke-diskriminering.  

 SOU 2003:1299
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I den sekundära rätten återfinns bindande rättsakter såsom förordningar, direktiv samt 

beslut.   100

Den primära rätten utgör själva grunden för EU. I FEUF finns exempelvis reglerna om de 

fyra grundläggande friheterna som tillsammans utgör ramen för den inre marknaden. 

Innebörden av den inre marknaden beskrivs i art 26 punkt 2 FEUF och lyder följande:  

  

 ”Den inre marknaden ska omfatta ett område utan inre gränser, där fri 

 rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med 

 bestämmelserna i fördragen” 

Vad respektive frihet innebär och hur den ska efterlevas av medlemsstaterna finns reglerat i 

FEUF. För den fria rörligheten avseende varor finns vägledning i art 28, för arbetskraften i art 

45-48. Till kategorin fri rörlighet för arbetskraft inbegrips även den fria etableringsfriheten 

(för juridisk person) som återfinns i art 49. I art 56-62 finns den fria rörligheten för tjänster 

reglerat och slutligen återfinns reglerna för den fria rörligheten av kapital i art 63-66.  

Mot bakgrund av att reglerna om fri rörlighet först aktualiseras när en gränsöverskridande 

situation uppstår innebär det följaktligen att reglerna är avsedda att skydda just de situationer 

där rätten till den fria rättigheten faktiskt används. Det innebär således att exempelvis en 

person som inte jobbar i en annan stat än där denne är bosatt har inte rätt att åberopa reglerna 

om den fria rörligheten för arbetskraft.   101

Bortsett från de ovan nämnda friheterna finns den, av doktrin, så kallade femte friheten 

nämligen unionsmedborgarskapet.  Ett Unionsmedborgarskap ersätter dock inte ett 102

nationellt medborgarskap utan fungerar som ett komplement, vilket framkommer av 

 Internationell skatterätt, Pelin L, 2011 s. 118 ff100

 Internationell skatterätt, Pelin L, 2011 s. 134. 101

 Internationell beskattning, Dahlberg M, 2014 s. 337. 102
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fördraget.  Reglerna om unionsmedborgarskapet återfinns i art 21 FEUF punkt 1, och lyder 103

följande:  

 ”Varje unionsmedborgare ska ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom  

 medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och villkor 

 som föreskrivs i fördragen och i bestämmelserna om genomförande av fördragen.” 

Precis som för de fyra grundläggande friheterna ovan, är det tänkt att denna frihet ska skydda 

de individer som väljer att flytta inom EU.  En individ kan således inte göra sin rätt 104

gällande mot bakgrund av denna artikel om personen i fråga inte har flyttat till en annan 

medlemsstat.  

6.1 Restriktionsförbud 

Till följd av att medlemsstaterna inom EU gemensamt ska upprätthålla den fria rörligheten 

och den inre marknaden råder restriktionsförbud för samtliga medlemmar. Det innebär att 

medlemsstaterna inte får lov att lagstifta eller införa åtgärder i respektive stat som på ett eller 

annat sätt hindrar eller försvårar den fria rörligheten inom den inre marknaden. 

I så gott som varje artikel som reglerar den fria rörligheten omnämns restriktionsförbudet i 

sin ordalydelse, med undantag för  artikeln som rör den fria rörligheten för arbetstagare. Art 

45 lyder följande:  

”Denna fria rörlighet ska innebära att all diskriminering av arbetstagare från  

 medlemsstaterna på grund av nationalitet ska avskaffas vad gäller anställning, lön 

 och övriga arbets- och anställnings villkor”

Enligt artikeln är det enbart diskriminerande åtgärder som är förbjudna, vilket innebär att en  

tolkning  av  artikelns  ordalydelse  skulle  innebära  att  icke-diskriminerande  åtgärder  ska 

 FEUF Art 20 p 1.  103

 Internationell beskattning, Dahlberg M, 2014 s. 338.104
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godtas.  Däremot  har  EU-domstolen  uttalat  i  målet  C-415/93  Bosman,  att  även  icke-

diskriminerande åtgärder i  förhållande till  den fria rörligheten för arbetstagare ska ses som 

förbjudna. Från det uttalande kan man dra slutsatsen att en diskriminering alltid är en 

restriktion men att en restriktion inte alltid behöver vara diskriminerande.  

Inom ramen för restriktionsförbud talas det, i doktrin, om tre olika kategorier av 

restriktionsförbud, nämligen de som är icke-diskriminerande, direkt diskriminerande samt 

indirekt diskriminerande.  105

6.1.2 Icke-diskriminerande restriktionsförbud 

Att det råder förbud mot icke-diskriminerande åtgärder innebär ett förbud mot åtgärder och 

regler som inte är diskriminerande men trots allt hindrar eller försvårar den fria rörligheten.  

Ett exempel på en sådan regel återfinns i målet C-250/95 Futura. Målet rör lagstiftningen i 

Luxemburg och mer specifikt den lag som reglerar möjligheten att få rulla ett års underskott 

framåt i tiden. Ett av kraven är att man har fört bokföring i enlighet med reglerna i 

Luxemburg. I detta fall rörde det sig om ett franskt bolag med filial i Luxemburg som med 

anledning av den luxemburgska rätten blev tvungna att föra bokföring både enligt fransk rätt 

och luxemburgsk rätt. Domstolen kom fram till att regeln var betungande för det franska 

bolaget och utgjorde således ett hinder mot den fria etableringsfriheten. Men grunden för att 

lagregeln utgjorde ett hinder var inte diskriminering med anledning av att den inte särskiljde 

på utländska och inhemska bolag. Kravet på bokföring gällde alla de bolag som ville rulla sitt 

underskott framåt i tiden.  

 Internationell beskattning, Dahlberg, M, 2014, sid. 353105
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6.2 Diskrimineringsförbud 

I avsnittet ovan har det redogjorts för kategorin restriktioner som är icke-diskriminerande. I 

det följande ska vi uppehålla oss vid de två övriga kategorierna, nämligen direkt 

diskriminerade och indirekt diskriminerande förbud. Avsnitten som följer efter det kommer 

beröra det allmänna diskrimineringsförbudet samt likabehandlingsprincipen. 

6.2.1 Direkt diskriminerande förbud 

Ett förbud som är direkt diskriminerande innebär att det finns nationella lagar som 

diskriminerar på grund av nationalitet.  

Ett exempel på ett mål som berör direkt diskriminering är C-311/97 Royal Bank of Scotland. 

Målet handlade om den grekiska skattelagstiftningen, och mer specifikt den regel som 

innebar att en filial till en utländsk bank i Grekland beskattades högre än en filial till en 

grekisk bank. Villkoret för att få den lägre bolagsskatten var att bolaget hade sitt säte i 

Grekland. Domstolen kom fram till att lagstiftningen var direkt diskriminerande då det endast 

var de grekiska bolagen som hade sitt säte i Grekland som fick en lägre skatt. Regeln var 

således inte förenlig med den fria rörligheten.   106

6.2.2 Indirekt diskriminerande förbud  

Indirekt diskriminering däremot innebär att diskrimineringen egentligen sker på annan grund 

än nationalitet, men där utfallet får samma effekt som om nationaliteten hade varit 

avgörande.  En generell definition av den indirekta diskrimineringen är att lika situationer 107

behandlas olika och olika situationer behandlas lika. Den vanligaste diskrimineringen som 

 Ibid s. 359. 106

 Internationell skatterätt, Pelin L, 2011 s. 133.107
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förekommer i denna kategorin är den att obegränsade och begränsat skattskyldiga beskattas 

olika.  108

6.2.3 Allmänt diskrimineringsförbud 

Bortsett från att diskriminering är förbjudet i förhållande till den fria rörligheten är 

diskrimineringsförbudet i fördraget så påtagligt att det dessutom finns ett generellt uttalat 

förbud i art 18 FEUF.  

Artikeln lyder följande:  

 ”Inom fördragens tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen 

 av någon särskild bestämmelse i fördragen, ska all diskriminering på grund av 

 nationalitet vara förbjuden. Europaparlamentet och rådet kan i enlighet med 

 det ordinarie lagstiftningsförfarandet anta bestämmelser i syfte att förbjuda 

 sådan diskriminering.” 

I artikel 19 FEUF kan utläsas att det inte enbart är diskriminering på grund av nationalitet 

som är förbjuden utan även på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion/övertygelse, 

funktionshinder, ålder och sexuell läggning.  

Att det, inom EU-rätten, finns en allmän princip om förbud mot varje form av diskriminering 

är det ingen tvekan om och bekräftas även av EU-domstolen i målet C-311/97 Royal Bank of 

Scotland. Från den domen kan man utläsa att det generella diskrimineringsförbudet är avsett 

att tillämpas inom ramen för EU-rättsliga situationer där det annars saknas ett uttalat 

diskrimineringsförbud. Man kan således tolka det generella förbudet som en generalklausul  109

 Internationell skatterätt, Pelin, L, 2006 s. 345. 108

 En allmänt formulerad rättsregel som ger domstolarna utrymme till tolkning i det enskilda 109

fallet, www.alltomjuridik.se
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mot diskriminering som fångar upp de situationer där diskriminering föreligger, men där det 

inte finns en specifik artikel som ger stöd för det.  110

6.2.4 Likabehandlings-principen 

Ett annat begrepp som ligger för handen när man talar om fri rörlighet är likabehandling som 

återfinns i rörelsedirektivet.  Direktiv av detta slag hör till den sekundärrättslig regleringen 111

och är likväl gällande i förhållande till medlemsstaterna precis som den primära regleringen.  

I art 24 i rörelsedirektivet stadgas följande:  

 ”Om inte annat följer av sådana specifika bestämmelser som uttryckligen anges i  

 fördraget och sekundärlagstiftningen skall alla unionsmedborgare som enligt detta 

 direktiv uppehåller sig i den mottagande medlemsstaten åtnjuta samma behandling 

 som den medlemsstatens egna medborgare inom de områden som omfattas av  

 fördraget. Även familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat, men 

 som har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt, skall åtnjuta denna rättighet” 

Ur denna artikel har det skapats en princip, nämligen likabehandlingsprincipen, som bygger 

på att alla unionsmedborgare ska behandlas lika. Denna principen kompletterar i allt 

väsentligt artiklarna om den fria rörligheten och icke-diskrimineringen inom EU. I 

rörelsedirektivets inledande del föreskrivs det till exempel att det ska råda 

diskrimineringsförbud grundat på nationalitet, precis som det föreskrivs i den primära 

regleringen.  112

Det finns naturligtvis en förklaring till att man skiljer på diskriminerande förbud och icke-

diskriminerande förbud. Beroende på vilken typ av restriktion det rör sig om kommer det få 

betydelse för om förbuden kan rättfärdigas. Mer om detta i avsnitt 6.4. Vi ska först börja med 

 se mål C-311/97, Royal Bank of Scotland, not 20. 110

 Rörelsedirektivet 2004/38 EG not 20. 111

 Rörelsedirektivet 2004/38 EG not 20. 112

Sida �46



att uppehålla oss kring de analyser som är för handen när EU-domstolen ska avgöra om en 

nationell regel är ett hinder för den fria rörligheten.  

6.3  EU-domstolens analysverktyg 

När EU-domstolen står inför att bedöma om en nationell lagregel är förenlig med den fria 

rörligheten finns det två olika typer av metoder som används, nämligen restriktionsanalysen 

och diskrimineringsanalysen. 

6.3.1  Restriktionsanalys  

När domstolen gör en restriktionsanalys av en nationell regel innebär det att man gör en 

bedömning om lagregel är ett hinder för den fria rörligheten.  

Huruvida domstolen gör en jämförelse mellan två situationer, det vill säga mellan en inhemsk 

situation och en gränsöverskridande situation, för att göra denna analys finns det i doktrin 

delade uppfattningar om. Även om jämförelsen inte uttryckligen definieras så behöver den 

interna regel ändå prövas i förhållande till en intern situation och till en gränsöverskridande 

situation.  En del menar att det helt enkelt bara görs en ren restriktionsanalys.  113

Ett exempel på en situation när en sådan ”ren” analys är för handen är målet C-250/95 Futura. 

I målet hade domstolen att ta ställning till om en intern regel som ställde krav på företag att 

upprätta bokföring utgjorde hinder för den fria rörligheten. Utan att göra en jämförelse 

mellan två situationer kom domstolen fram till att det uppstod en dubbel börda för den 

skattskyldige då en gränsöverskridande situation innebar att de två berörda staters regler 

överlappade varandra.  

 Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, Cejie, K, 2010 sid. 269 ff. 113
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6.3.2 Diskrimineringsanalys 

När domstolen använder diskrimineringsanalysen som verktyg för bedömning huruvida en 

nationell regel är ett hinder för den fria rörligheten är det ingen tvekan att det görs en 

jämförelse mellan objektivt jämförbara situationer. Det är nämligen först när man har 

objektivt jämförbara situationer som diskriminering kan vara för handen. Exempelvis när det 

kommer till fysiska personer inom skatterätt skiljer man på de personer som är obegränsat 

skattskyldiga och de som är begränsat skattskyldig. Domstolen menar att den situation som 

dessa två kategorier av skattskyldiga befinner sig i inte är objektivt jämförbara. Detta 

specifika exempel är av betydelse och vi ska därför i det följande uppehålla oss vid att förstå 

domstolens resonemang.   

Domstolen menar att de begränsat och obegränsat skattskyldiga inte kan anses vara i en 

jämförbar situation då den som är begränsat skattskyldiga i regel uppbär enbart en del av sin 

inkomst i källstaten medan huvuddelen av inkomsten i regel uppbärs i hemviststaten. Det ska 

jämföras med den obegränsat skattskyldige som i regel uppbär hela sin inkomst i 

hemviststaten. Vidare menar domstolen att det är hemviststaten som lättast har att avgöra 

personens möjlighet att bli beskattad då det är den staten som enklast kan överblicka 

personens personliga levnadsförhållanden. Detta resonemang har kommit att utgöra en 

huvudregel som skapats av EU-domstolens praxis. Vad som även följer av EU-domstolens 

praxis är att det från huvudregeln finns undantag. Ett exempel på rättsfall där ett sådant 

undantag har fått företräde framför huvudregeln är målet C-279/93 Schumacker.   114

I Schumacker-målet hade domstolen dels att avgöra om dåvarande art 48 om fri rörlighet för 

arbetstagare kunde utgöra hinder för en medlemsstat att inkomstbeskatta en medborgare från 

annan medlemsstat hårdare än inhemska medborgare  dels om en begränsat skattskyldig 115

kunde befinna sig i en jämförbar situation som en icke-begränsad skattskyldig och således 

omfattas av samma förmånligare beskattning.  Nedan följer en kort redogörelse av målet.  116

 Ibid s. 354 ff.114

 Se mål C-279/93 Schumacker, not 19 p.1.115

 se C-279/93 Scumacker not 19 p. 2-3.  116
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6.3.1 C-279/93 Schumacker  

Målet handlade om Schumacker som var belgisk medborgare och vars familj var bosatt i 

Belgien. Själv arbetade han i Tyskland. Schumackers fru var arbetslös vilket innebar att hans 

inkomst var hushållets enda inkomst. Tyskland hade under denna tiden ett skattesystem som 

innebar att gifta makars totala inkomst summerades och fördelades fiktivt jämnt mellan de. 

Med tanke på att inkomstbeskattningen var progressiv gav detta system en dämpning av 

progressiviteten och makarna fick en lägre inkomstbeskattning.   117

Dessvärre nekade tyska myndigheten Schumacker möjligheten att ta del av det förmånliga 

fördelningssystemet, istället blev han beskattad med en källskatt med motivering att han inte 

var bosatt i Tyskland. Bosättning i landet (Tyskland) var nämligen ett krav som uttrycktes i 

tysk skattelagstiftning.  Schumacker tog tvisten vidare och fick bifall hos den överordnade 118

myndigheten vilket ledde vidare till en överklagan från den myndigheten. Därför begärde den 

tyska myndigheten ett förhandsavgörande från för att få klarhet i ärendet.   119

Dessutom fanns det ett skatteavtal mellan Belgien och Tyskland som gav Tyskland exklusiv 

beskattningsrätt för Schumackers inkomst mot bakgrund av att inkomsten uppburits i 

Tyskland. Scumackers arbetsgivare hade därför dragit en källskatt på hans inkomst i enlighet 

med tysk lagstiftning.  120

Som svar på första frågan som EU-domstolen hade att ta ställning till anförde man att även 

om varje enskild medlemsstat har suveränitet i förhållande till skattefrågor och direkt skatt 

ska varje medlemsstat beakta EU-rätten i sitt utövande av nationella skatteregler.  Med det 121

följer att den fria rörligheten för personer inom EU genomsyras av icke-diskriminering 

grundat på nationalitet i frågor som rör ersättningen för arbetstagaren.  Vidare resonerade 122

 Ibid not 7.  117

 Ibid not 12 och not 13.118

 Ibid not 18 och 19.119

 Ibid not 16.120

 Mål C-279/93 Schumacker not. 21. 121

 Ibid not 22. 122
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domstolen kring likabehandlingsprincipen och menade att principen hade urholkats om den 

enskilda medlemsstaten hade kunnat tillämpa nationell skattelagstiftning  även om den skapar 

diskriminering. Det är också därför som det föreskrivs i förordningen om 

likabehandlingsprincipen att arbetstagare från en medlemsstat ska kunna åtnjuta samma 

skattemässiga förmåner som de inhemska arbetstagare.  Slutligen kom därför domstolen 123

fram till att art 48 skulle kunna begränsa medlemsstaternas möjlighet att beskatta arbetstagare 

som använt sin rätt till fri rörlighet på ett mindre fördelaktigt sätt än de inhemska 

arbetstagare.  124

 Som svar på den andra frågan, om en begränsat skattskyldig kunde befinna sig i en jämförbar 

situation som en icke-begränsad skattskyldig och således omfattas av samma förmånligare 

beskattning, började domstolen med att förklara att det i fråga om diskriminering inte enbart 

var diskriminering grundat på nationalitet som var förbjudet utan även dold diskriminering . 125

Således skulle den situationen att en skattemässig förmån endast får åtnjutas av de inhemska 

arbetstagare kunna utgöra en dold diskriminering.  Men det påpekas också att 126

diskriminering endast kan förekomma om man har två objektivt jämförbara situationer och 

att det generellt sätt inte går att jämföra en inhemsk arbetstagares situation med en utlands 

bosatt arbetstagares situation.  Anledningen till att det som huvudregel inte går att jämföra 127

de två situationer är dels att den utlands bosatta arbetstagaren generellt sätt uppbär större 

delen av sin inkomst i sin hemviststat dels uppfattningen om att den stat som bäst kan 

bedöma en persons skatteförmåga, räkna ihop den sammanlagda inkomsten samt väva in de 

personliga förhållanden oftast sammanfaller med den staten där personen har sin hemvist.   128

 Ibid not. 23.123

 Ibid not. 24. 124

 definitionen av dold diskriminering finns i avsnitt 4.2.2. 125

 Mål C-279/93 Schumacker not. 26 och not 29.126

 Ibid not. 30 och not. 31127

 Se mål C-279/93 Schumacker, not. 32.128
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Mot bakgrund av det som anförts innebär det att, i de fall där man har två situationer som 

objektivt sätt inte är jämförbara, föreligger det inget hinder för en medlemsstat att 

inkomstbeskatta obegränsat skattskyldiga och begränsat skattskyldiga på olika sätt.   129

Däremot blir utfallet ett annat då personen i fråga uppbär större delen av sin inkomst 

utomlands och inte i hemviststaten. Mot bakgrund av den omständigheten menar domstolen 

att det plötsligt inte finns en objektiv skillnad mellan Schumacker i förevarande mål och en 

inhemsk arbetstagare. Det visar sig då det att diskriminering ligger för handen med tanke på 

att varken den staten han bor i eller den staten han arbetar i beviljar förmåner som följer av 

ett beaktande av en individs personliga förhållanden och familjesituation.    130

I målet ställer sig domstolen även frågan om den diskriminering som ligger för handen går att 

rättfärdiga. Den delen i målet ska vi inte fördjupa oss närmare i, däremot ska vi i det 131

följande uppehålla oss en stund vid vad det innebär att man rättfärdigar en begränsning av de 

grundläggande friheterna. I doktrin kallas detta fenomen för rule of reason.  

6.4 Rättfärdigandeprövning  

6.4.1 Rule of Reason- doktrinen 

När EU-domstolen kommer fram till att en viss nationell regel strider mot den fria rörligheten 

kan den ändå i vissa fall godtas. För att så ska ske krävs det att regeln kan rättfärdigas. Att en 

regel kan rättfärdigas innebär att den har tillräckligt starka skäl som talar för att den inte ska 

anses stridig.  I FEUF finns det bestämmelser där det uttryckligen framgår när en nationell 132

regel som strider mot de fria rättigheterna kan rättfärdigas men EU-domstolen har dessutom 

genom praxis, däribland genom målet C-55/94 Gebhard, kommit fram till att en regel som 

 Ibid not. 34 och not. 35. 129

 Ibid not. 36-38. 130

 Ibid not. 131

 Internationell skatterätt, Pelin L, 2006, sid. 353. 132
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uppfyller vissa kriterier också kan rättfärdigas.  Kriterierna som regeln i så fall ska uppfylla 133

är följande:  

1. Regeln ska vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt 

2. Regeln ska framstå som motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse 

3. Regeln ska vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas 

genom den 

4. Slutligen ska regeln inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det 

(proportionalitetsprincipen) 

De undantagsbestämmelser som man finner i FEUF omfattar såväl icke-diskriminerade som 

diskriminerade nationella regler. De regler behöver således inte uppfylla de kriterier som 

krävs enligt EU-domstolens praxis. Att så är fallet framkommer genom målet C-311/97 Royal 

Bank of Scotland där domstolen gav uttryck för att den direkta diskriminering som i målet låg 

för handen endast hade kunde rättfärdigas genom en undantagsbestämmelse i FEUF.   134

När det kommer till de regler som inte omfattas av undantagsbestämmelsern i FEUF blir 

situationen en annan. Då får det plötsligt betydelse huruvida regeln är diskriminerande eller 

icke-diskriminerande, som nämnts tidigare. Utifrån de ställda kriterierna innebär det att en 

regel som är diskriminerade, och som inte omfattas av en undantagsbestämmelse, inte kan 

rättfärdigas. Detta resonemang grundar sig på det första kriterier som säger att regeln  i fråga 

ska vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt.  

Däremot kan man i doktrin, och i mål C-204/90 Bachmann, finna stöd för att en indirekt 

diskriminerade regel i för sig skulle kunna rättfärdigas. I målet konstateras att den nationella 

regeln utgör ett hinder men att den trots det är berättigad med hänsyn till det nationella 

skattesystemet.  I det givna målet utrycker domstolen följande i domslutet:  135

 Internationell beskattning, Dahlberg M, 2014 sid. 363.133

 Internationell beskattning, Dahlberg, M, 2014 sid. 364 ff134

 Ibid sid. 365.135
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 ”Artiklarna 48 och 59 i EEG-fördraget utgör hinder för att det i en   

 medlemsstats lagstiftning fastställs att avdragsrätten för försäkringspremier för sjuk- 

 och invaliditetsförsäkringar eller pensions- och livförsäkringar är villkorad av att  

 dessa  premier betalas i den staten. Ett sådant villkor kan emellertid vara  berättigat 

 av hänsyn till behovet av att säkerställa sambandet i det tillämpliga skattesystemet. 

 Artiklarna 67 och 106 i EEG-fördraget utgör inte hinder för en sådan lagstiftning” 

På senare år har EU-domstolen underkänt flera medlemsstaters nationella skatteregler då de 

har ansetts hindra den fria rörligheten och inte kunnat rättfärdigas. Till dessa länder som blivit 

underkända hör även Sverige. De vanligaste anledningarna till att reglerna blivit underkända 

är att den nationella lagstiftare haft som målsättning att skydda sitt skatteunderlaget eller för 

att förhindra skatteflykt.  I det följande ska vi uppehålla oss vid ett rättsfall som berör 136

Sverige och som har föranlett SINK-utredningen som nämnts i avsnitt 5.1. 

6.5 EU-rätt i förhållande till direkt skatt  

Det står klart att en intern regel inte får hindra den fria rörigheten inom EU. Men hur 

förhåller sig en medlemsstats direkta skatter till EU-rätten?  

Art 110 FEUF lyder följande:  

 Ingen medlemsstat ska, direkt eller indirekt, på varor från andra medlemsstater 

 lägga interna skatter eller avgifter, av vilket slag de än är, som är högre än de 

 skatter eller avgifter som direkt eller indirekt läggs på liknande inhemska varor. 

 Vidare ska ingen medlemsstat på varor från andra medlemsstater lägga 

 sådana interna skatter eller avgifter som är av sådan art att de indirekt 

 skyddar andra varor.  

Artikeln ovan är den enda artikeln som uttryckligen förbjuder medlemsstater att påföra en 

direkt skatt. Skatt är nämligen ett kompetensområde som inte faller in under EU:s exklusiva 

kompetens, vilket innebär att EU inte får besluta om frågor som rör direkta skatter. 

 Internationell skatterätt, Pelin, L, 2006 sid. 344.136
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Följaktligen innebär det att medlemsstaterna har kvar sin suveränitet när det kommer till 

utformning och reglering av den nationella skattelagstiftningen.  Däremot kan 137

medlemsstaterna, i enlighet med fördragen och den sekundärrättsliga regleringen, bli bundna 

av ett direktiv som berör ett visst skatteområdet.  Men för att ett direktiv ska bli bindande 138

för medlemsstaterna krävs det ett enhälligt beslut i europeiska rådet, vilket innebär att alla 

medlemsstater måste vara överens om att godta förslaget. På så sätt är medlemsstaterna 

bundna till följande direktiv; fusionsdirektivet, moder-/dotterbolagsdirektivet, 

sparandedirektivet samt ränte/royaltydirektivet.   139

Kommissionen har gjort ett omfattande arbete med att utreda på vilka fler områden man 

skulle kunna skapa en enhetlig skattelagstiftningen för att undvika beskattning vid 

gränsöverskridande situationer. Det har dock visat sig vara allt annat än enkelt att komma 

fram till ett enhälligt beslut vad gäller andra direktiv än de som redan existerar. Möjligen kan 

det bero på att medlemsstaternas ekonomiska situation skiljer sig åt. Flertalet medlemsländer 

vill nämligen gärna behålla sin suveränitet när det kommer till skatter då det dels är ett viktigt 

verktyg för att finansiera det nationella välfärdssystemet dels kan användas för att locka till 

sig investeringar genom att ha möjligheten att erbjuda lägre skatter.    140

Mot bakgrund av det som anförts ovan kan man fundera över om art 110 i FEUF egentligen  

bör ges en rättslig verkan i förhållande till medlemsstaterna. Det rör sig trots allt om ett 

reglerat förbud mot en direkt skatt vilket är ett område som ligger bortom unionens 

behörighet. Men EUD har konstaterat att även om det må vara så att skatter ligger bortom 

unionens behörighet ska medlemsstaterna iaktta EU-rätten i förhållande till sin nationella 

skattelagstiftning. Art 110 ska därför ses som en godtagbar inskränkning och dessutom menar 

EUD att det finns skäl att sträcka på den inskränkningen.  Det innebär att även om det endast 

i art 110 FEUF rörande fri rörlighet av varor uttrycks en inskränkning i medlemsstaternas 

suveräna rätt, ska den inskränkningen även gälla i förhållande till samtliga de primärrättsliga 

 Internationell skatterätt, Pelin L, 2011 s. 122 ff. 137

 Internationell skatterätt, Pelin L, 2006, s. 343.138

 Vi ska inte gå närmare in på vad respektive direktiv innebär, men det som är av 139

betydelse är att direktiven berör direkta skatter.

 Internationell beskattning, Dahlberg, M, 2014 s. 335.140
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bestämmelser som rör fri rörlighet och icke-diskriminering. Det räcker att en nationell 

skatteregel möjligen skulle kunna ha en hindrande effekt på den fria rörligheten eller inverka 

på ett diskriminerande sätt, för att den ska ses som en regel som står i strid med EU-rätten.  141

Det ska här även tilläggas att EU-domstolens tolkning av de grundläggande friheterna och 

icke-diskriminering är bindande och prejudicerande för medlemsstaterna, inbegripet de 

nationella domstolarna, berörda myndigheter samt enskilda.  142

6.6 EU-rätt i förhållande till skatteavtal  

I det numera upphävda EG-fördraget fanns en artikel, artikel 293, som uppmanade 

medlemsstaterna att i den utsträckning det var nödvändigt att inleda förhandlingar med andra 

medlemsländer med syfte att undanröja dubbelbeskattning. Detta har, av doktrin, tolkats som 

en uppmaning till medlemsstaterna att ingå skatteavtal.  I dagsläget finns däremot ingen 143

direkt bestämmelse inom EU-rätten som stadgar att medlemmarna ska ingå skatteavtal för att 

undanröja dubbelbeskattning. Däremot följer det av de grundläggande friheterna och den inre 

marknaden att det inte får föreligga hinder för EU-medborgarna att röra sig fritt inom EU.  

Om det inte ska tolkas som en uppmuntran att ingå skatteavtal är det i vart fall en begäran att 

respektive land ska göra det som krävs för att eliminera eventuella hinder. Mot bakgrund av 

det som nu anförts skulle man kunna se ett skatteavtal mellan två länder som eliminerar ett 

annars överhängande hinder för den fria rörligheten, som ytterst nödvändigt om respektive 

land inte kan eliminera hindret på egen hand.  

I det följande ska vi uppehålla oss vid ett viktigt rättsfall som föranlett den SINK-utredningen 

som omnämnts i tidigare avsnitt och som inneburit en förändring i SINK-lagstiftningen. 

 Internationell skatterätt, Pelin, L, 2011 s. 138.141

 Internationell beskattning Dahlberg, M, 2014 s. 352. 142

 Ibid s. 322 ff. 143
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7 Är SINK förenlig med den fria 
rörligheten? 

7.1 Mål C-169/03 Wallentin  

Målet föregås av följande information. Florian Wallentin är en tysk medborgare, som vid den 

aktuella tidpunkten var studerande och bosatt i Tyskland. Månatligen uppbar han pengar för 

sitt uppehälle. Dels fick han en summa pengar av sina föräldrar, dels ett stipendium från tyska 

staten. Ingen av inkomsterna var skattepliktig inkomst enligt tysk lag.  

Under sommaren 1996, mellan den 1 juli-20 augusti 1996, vistades Wallentin i Sverige. 

Under en stor del av den tiden genomförde han en avlönad praktik och uppbar en 

tjänsteinkomst om 8724 kr. Grundavdraget för det nu aktuella beskatttningsåret uppgick till 

8600 kr och medgavs den som var bosatt i Sverige mer än sex månader och den som var 

obegränsat skattskyldig i Sverige. För den som varit bosatt mindre än ett år (men mer än sex 

månader) medgavs ett belopp motsvarande antal månader som bosättningen varat.  Wallentin 

ville att hans intjänade inkomst skulle undantas från inkomstbeskattningen, men fick avslag 

på sin begäran hos den svenska skattemyndigheten. Till svar fick han att inkomsten skulle 

beskattas med 25% enligt SINK. Wallentin menade därför att det förelåg en otillåten 

diskriminering enligt (dåvarande) art 39 EG, då endast obegränsat skattskyldiga medgavs 

avdrag.  

Wallentin överklagade skattemyndighetens beslut hos Länsrätten, som biföll hans talan. 

Skattemyndigheten valde därför att överklaga länsrättens dom till Kammarrätten, som i sin 

tur biföll myndighetens talan. När Wallentin därefter valde att överklaga kammarrättens dom 

till HFD, valde HFD att ställa en tolkningsfråga till EU-domstolen då det var oklart huruvida 

SINK stred mot artikel 39 i (dåvarande) EG-fördraget.  

Domstolen framställde följande: Vad gäller personer som är obegränsat (en i landet bosatt 

person) och begränsat skattskyldiga (en i utlandet bosatt person) befinner de sig, generellt 

sätt, inte i en jämförbar situation då den begränsat skattskyldige i regel endast uppbär en del 
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av dennes totala inkomst i källstaten. Mot bakgrund av rättspraxis följer att en persons 

skatteförmåga, som inbegriper  personens samtliga inkomster, personliga förhållanden och 

familjesituation, lättast avgörs på den plats där den skattskyldige har centrum för sina 

levnadsintressen. Den platsen tenderar att vara där individen har sin hemvist.    144

Däremot menar domstolen att bedömningen blir en annan om den begränsat skattskyldige 

inte uppbär någon annan inkomst i hemviststaten. Om så är fallet och personen med 

anledning av den omständigheten inte beviljas förmåner i hemviststaten (som denne hade haft 

rätt till om personliga förhållanden och familjesituation tagits i beaktan) består 

diskrimineringen i att personen inte medges förmåner i vare sig hemviststaten eller källstaten. 

Denna diskriminering är oberoende av skattesatserna i respektive land.    145

Det grundavdraget som finns i tysk rätt, är ett skattefritt belopp som har som syfte att 

säkerställa den skattskyldiges existensminimum. Då det inte framkommit annan information i 

målet utgår domstolen ifrån att svenska grundavdraget har samma sociala ändamål.   146

Det faktum att Wallentin inte har varit bosatt i Sverige hela beskattningsåret innebär inte att 

han endast har rätt till en del av grundavdraget då han i sin hemviststat inte är berättigad att få 

någon motsvarig skatteförmån alls.   147

Det har i målet även framförts av den finska regeringen att skattesystemets inre sammanhang 

måste beaktas och att det i ett sammanhang där en person som är skyldig att erlägga skatt 

enligt ett källsystem, men som åtnjuts grundavdrag som är avsett att tillämpas vid progressiv 

beskattning, skulle innebära en oberättigad förmån och således strida mot detta inre 

sammanhang.  Det resonemanget avfärdas dock av domstolen som menar att det i 148

förevarande fall framkommit att hemviststaten inte kan beakta den skattskyldiges personliga 

 C-169/03 not 15. 144

 ibid not 17.145

 ibid not 19. 146

 ibid not 23. 147

 C-169/03 not 12. 148
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förhållanden då inte inkomst uppbärs från hemviststaten. Istället aktualiseras den 

gemenskapsrättsliga principen om likabehandling som innebär att källstaten har en skyldighet 

att beakta den utlands bosatta personens personliga förhållanden på samma sätt som för en 

inhemsk bosatt person och därigenom ska samma skattemässiga förmåner beviljas.   149

7.2 Kommentar 

En av de frågorna som man i SINK-utredningen hade att ta ställning till var om det faktum att 

en begränsat skattskyldig person inte medgavs samma avdrag som en obegränsat skattskyldig 

kunde anses vara diskriminerade ur ett EU-rättsligt perspektiv och således hindrade den fria 

rörligheten inom unionen.  

Utifrån den redogörelse som gjorts i avsnitten ovan, däribland domslutet i Wallentin-målet, 

kan man konstatera att så kan vara fallet. Huvudregeln säger att en obegränsat skattskyldig 

och en begränsat skattskyldig inte befinner sig i en jämförbar situation, men om den 

begränsat skattskyldige inte uppbär annan inkomst i sin hemviststat träder undantagsregeln 

in. Då ska personen ges samma rätt till avdrag som medborgarna i källstaten. Fastställandet 

av detta faktum har föranlett Sverige att ändra på SINK-beskattningen, då den äldre lydelsen 

utgjorde hinder för den fria rörligheten. Numera anses ordningen återställd när den 

skattskyldige kan välja att bli beskattad enligt IL eller enligt SINK.  

7.3 Är SINK i sin nuvarande lydelse förenlig med 
den fria rörligheten?  

Efter Wallentin-målet ändrades lydelsen i SINK-regeln som en del av den anpassning till EU-

rätten som medlemsstaterna i EU generellt sätt behöver göra. Däremot ställer sig doktrin 

frågande till om den nya lydelsen verkligen är förenlig med den fria rörligheten inom 

unionen. Vad som föranleder osäkerheten är ett mål som avgjorts i EU-domstolen. I det 

följande ska det kort redogöras för målet.  

 ibid not 21. 149
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7.3.1 Gielen C-440/08 

I målet var det den nederländska lagstiftningen som var föremål för prövning och huruvida 

diskriminering förelåg i förhållande till art 49 FEUF.  

Det rörde sig om villkoret att en egenföretagare skulle arbeta X antal timmar i sitt företag och 

ha hemvist i Nederländerna för att beviljas ett egenföretagaravdrag. Den som inte hade 

hemvist i Nederländerna fick inte tillgodoräkna sig antalet timmar som denne arbetat med sitt 

företag i sin hemviststat utan enbart de timmarna som lagts ned på företaget i 

Nederländerna.   150

Domstolen kom fram till att en egenföretagare som har hemvist i Nederländerna och en 

företagare som har hemvist i annan medlemsstat kan anses befinna sig i samma situation i 

fråga om egenföretagaravdraget.  I det förevarande fallet rörde det sig således om att lika 151

fall behandlades olika.  Huruvida den skattskyldige hade hemvist i Nederländerna eller inte 152

var avgörande för den interna regeln vilket domstolen menade utgjorde indirekt 

diskriminering på grund av nationalitet i den mening som avses i art 49 FEUF.  I denna  del 153

användes samma resonemang som man använde i Wallentin-målet.   154

Därutöver hade domstolen att ta ställning till om en införd valmöjlighet i den interna rätten, 

som innebar att den som saknade hemvist i Nederländerna kunde välja skattebestämmelser 

som enligt uppgift inte var diskriminerande, kunde neutralisera diskrimineringen.   155

Att en intern regel som är ett hinder enligt EUF-fördraget neutraliseras innebär att de 

negativa effekterna som den interna regeln medfört elimineras. Man ska skilja mellan 

neutralisering av en regel och det faktum att en regel rättfärdigas. Att en regel rättfärdigas 

 C-440/08 Gielen p. 40.150

 Ibid p. 47.151

 Ibid p. 40. 152

 Ibid p. 48.153

 se avsnitt 7. 154

 C-440/08 Gielen p. 50. 155
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innebär att den i och för sig är ett hinder men att den anses vara godtagbar. När man 

neutraliserar en regel innebär det istället att man tar bort det som utgör hindret.  Av 156

domstolens praxis har man för övrigt kunnat se att skatteavtal har haft en neutraliserande 

effekt på hindrande regler.    157

Åter till målet. Domstolen kunde inte helt utesluta de diskriminerande effekterna vid 

tillämpningen av den interna bestämmelsen i en situation där den skattskyldige hade 

möjlighet att välja att bli beskattad på två olika sätt. Anledningen till det var att om det 

diskriminerande valet skulle väljas av en skattskyldig, skulle det föranleda att en intern regel 

som var i strid med artikel 49 FEUF därigenom skulle godtas.   158

Domstolen kom således fram till att en intern lagstiftning som är i strid med art 49 FEUF är 

oförenlig med EU-rätten och att en valmöjlighet för den skattskyldige inte kan neutralisera 

den diskriminering som lagstiftningen medför.   159

7.4 Analys  

Den frågan som doktrin ställer sig är om SINK-lagstiftningen verkligen är förenlig med EU-

rätten. Utifrån ovanstående rättsfall kan vi utläsa att en intern regel som är diskriminerande i 

förhållande till EU-rätten inte nödvändigtvis neutraliseras genom en införd valmöjlighet för 

den skattskyldige. Domstolen i målet ovan anför att det förefaller vara så att den 

diskriminerande effekten av den interna regeln kan kvarstå beroende på vilket val som den 

skattskyldige gör. 

Om man skulle analysera SINK i nuvarande lydelse i ljuset av rättsfallet ovan, skulle man 

kunna få ett liknande utfall. I det följande ska argumentet vidareutvecklas.  

 Cejie, K SN 2010 s. 557 f. 156

 Ibid s. 558. 157

 Ibid  p. 51 och p. 52. 158

 Ibid p. 53 och p. 54. 159
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SINK-lagstiftningen, i den gamla lydelsen, har varit föremål för prövning huruvida den är 

diskriminerande eller inte i förhållande till EU-rätten. Det finns ingen anledning att 

ifrågasätta den slutsatsen som EU-domstolen kom fram till i Wallentin-målet och som 

föranlett att SINK-lagstiftningen fått nuvarande lydelse. Med den nuvarande lydelse finns en 

föreställning om att valmöjligheten att kunna bli beskattad enligt IL eliminerar 

diskrimineringseffekten som uppstod när man inte hade det valet. Doktrin såväl som praxis 

menar att det föreligger en diskrimineringssituation när olika regler tillämpas i jämförbara 

situationer och när samma regel tillämpas i situationer som inte är jämförbara.  

Om man tänker sig ett scenario med en obegränsat skattskyldig som beskattas enligt IL och 

en begränsat skattskyldig vars inkomst uteslutande eller så gott som uteslutande kan hänföras 

till Sverige och som väljer att bli beskattad enligt IL. Då föreligger en jämförbar situation och 

samma regel tillämpas. Men, i ett scenario där den begränsat skattskyldige väljer att beskattas 

enligt SINK och inte IL, blir situationen en annan. Då tillämpas olika regler för en jämförbar 

situation. Skulle det i det fallet innebära att diskrimineringseffekten kvarstår i enlighet med 

Gielen-målet? Innebär det med andra ord, att det faktum att en skattskyldig kan välja mellan 

en diskriminerande regel och en icke-diskriminerande regel, att den diskriminerande regeln 

faktiskt godtas? Utifrån Gielen-målet förefaller det vara just så, domstolen har i det målet 

anfört att om man inte kan utesluta den diskriminerande effekten, vilket man inte kan om 

valet att välja den diskriminerande regel finns kvar, då ska regeln i sin helhet anses vara 

oförenlig. Således har det inte skett en neutralisering av SINK i samband med att 

valmöjligheten i SINK införts.  

Doktrin väcker en annan intressant fråga i detta sammanhang. Kan man utifrån Gielen-målet 

göra tolkningen att en person som väljer att bli beskattad enligt SINK även ska kunna 

förvänta sig att avdrag medges? Det vill säga samma avdrag som medges om man väljer att 

bli beskattad enligt IL. Mot bakgrund av att SINK-beskattningen är förenad med en lägre 

skattesats skulle det i kombination med att avdrag medges medföra en klart förmånligare 

beskattning än om beskattningen hade skett enligt IL.  160

 Cejie K, SN 2010 s. 560. 160
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Den frågan kan anses ha blivit besvarad i samband med domen från HFD 2016 ref 36. I det 

följande kommer en kort redogörelse av det målet. 

  

7.4.1 HFD 2016 ref 36.  

I målet hade domstolen att avgöra om det ansågs förenligt med unionsrätten att inte ge rätt till 

avdrag till en begränsat skattskyldig som valt att bli beskattad enligt SINK när personen i 

fråga haft valmöjligheten att bli beskattad enligt IL istället och därmed ha rätt till avdrag.  

Frågan kan i allra högsta grad sägas tangera den frågeställningen som doktrin har ställt sig 

frågande till efter Gielen-målet. Vi kan börja med att konstatera att kammarrätten i det 

förevarande målet beslutade att personen i målet som hade valt att bli beskattad enligt SINK 

även  skulle medges avdrag med hänsyn till EU-rätten. Det tyder på att domen i Gielen-målet 

trots allt lämnat utrymme för en alternativ tolkning av SINK-lagstiftningen precis som 

doktrin gav uttryck för. Det skulle tala för att SINK-lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig 

och förutsebar.  

Mot bakgrund av att HFD valde att göra en bedömning som går emot den bedömning som 

gjordes i kammarrätten är det av intresse att se hur kammarrätten har resonerat.  

7.4.1.1 Kammarrättens bedömning  
Domstolen börjar med att fastställa att diskriminering inom ramen för den fria rörligheten 

inom EU tar sikte på både öppen diskriminering på grund av nationalitet men även dold 

diskriminering i form av olikbehandling med anledning av bosättning. Vidare anför 

domstolen att diskriminering föreligger när olika regler tillämpas i jämförbara situationer 

eller när samma regler tillämpas på situationer som inte är jämförbara.  

Det sker även en hänvisning till EU-domstolens uttalande som lyder att när det finns en 

skattemässig fördel som inte beviljas de personer som saknar hemvist i landet kan en sådan 

olikbehandling mellan de skattskyldiga som har hemvist och de som inte har det, anses vara 

diskriminerande om personerna anses befinna sig i en jämförbar situation. I denna delen sker 
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det en hänvisning till Schumacker-målet.  Domstolen finner även stöd för att det 161

resonemang som förs i Schumacker beträffande jämförbara situationer, också kan tillämpas 

på en situation där inkomsten utgörs av pension. Anledningen till att detta är av betydelse är 

för att personen i förevarande mål har en inkomst som utgörs av pension.  

Därefter går domstolen vidare och hänvisar till Wallentin-målet.  Från det målet finner 162

domstolen stöd för att det är diskriminerande att en obegränsad skattskyldig medges avdrag 

när en begränsat skattskyldig inte medges avdrag, trots att de befinner sig i samma situation, 

oberoende av de olika skattesatser som tillämpas för beskattningen av respektive 

skattskyldig. Det uttalande tolkar jag som att domstolen menar att en person som befinner sig 

i en situation där en lägre skattesats aktualiseras inte ska behöva acceptera att vissa förmåner 

försummas på grund av den lägre beskattningen.  

Kammarrätten gör också en hänvisning till Gielen-målet och framför att en möjlighet för den 

begränsat skattskyldige att välja mellan att bli beskattad enligt en diskriminerande regel eller 

en icke-diskriminerande regel inte neutraliserar den diskriminerande effekten som den 

diskriminerande regel medför. Kammarrätten finner ingen anledning till att samma synsätt 

inte ska tillämpas när det rör sig om fri rörlighet i annat fall än etableringsfriheten som var 

aktuellt i Gielen-målet.  

Slutligen utreder kammarrätten om den diskriminering, det vill säga att personen i målet inte 

medges avdrag trots val av beskattning med SINK och inte IL, som de menar ligger för 

handen kan rättfärdigas för att upprätthålla det inre sammanhanget i ett skattesystem, men 

kommer fram till att så inte är fallet. Kammarrätten menar vidare att det inte heller finns 

någon annan grund för rättfärdigande av de diskriminerande beslut som fattats och beslutar 

därför att det är i strid med EU-rätten att inte medge avdrag även om personen i fråga har valt 

att bli beskattas enligt SINK. 

 se avsnitt 6.3.1. 161

 se avsnitt 7162
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7.4.1.2 Analys  
Kammarrättens beslut grundar sig på ett resonemang som man kan känna igen i den 

frågeställningen som doktrin har lyft fram efter Gielen-målet, det vill säga om man ska göra 

tolkningen att en person som väljer att bli beskattad enligt SINK ska medges avdrag trots att  

beskattningen enligt SINK är förenad med en lägre skattesats än beskattning enligt IL. Det 

talar visserligen för att Gielen-målet öppnat upp för en alternativ tolkning av SINK-

lagstiftningen, men jag förhåller mig delvis kritiskt till kammarrättens bedömning. I det 

följande ska jag förklara varför.  

Det är ett faktum att domstolen, som grund för sin bedömning, till stor del utgår från rättsfall 

och resonemang som användes vid den tidpunkten då SINK-lagstiftningen inte gav den 

skattskyldige valmöjligheten att bli beskattad enligt SINK eller IL.  Min uppfattning är att 163

det kan leda till en felaktig bedömning i slutändan då de äldre rättsfallen haft en annan 

utgångspunkt för sin bedömning och det har förelegat en situation som egentligen inte är för 

handen i det nu aktuella målet.  

Exempelvis nämner kammarrätten Wallentin-målet.  

I Wallentin-målet fastställer man att en begränsat skattskyldig och en obegränsat skattskyldig 

i vissa fall kan befinna sig i en jämförbar situation och att det är diskriminerande i 

förhållande till den fria rörligheten att den begränsat skattskyldige inte medges avdrag såsom 

den obegränsat skattskyldige oberoende av om det tillämpas olika skattesatser mellan de 

skattskyldiga. Men vid den tidpunkten då Wallentin-målet avgjordes fanns inte 

valmöjligheten för Wallentin att bli beskattad enligt IL i enlighet med de obegränsat 

skattskyldiga, vilket utgjorde själva kärnan i målet. Diskrimineringen som sådan, utgjordes 

inte av att skattesatsen var olika för respektive skattskyldig utan för att olika regler 

tillämpades på samma situation. I det nu förevarande målet, ges valmöjligheten att bli 

beskattad enligt IL vilket innebär att avdrag kan medges. Det innebär således att samma regel 

kan tillämpas på samma situation med den lydelse som SINK-lagstiftningen har när det 

förevarande målet avgörs.  

 Wallentin-målet och Schumacker-målet. 163
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Min uppfattning är att beskattningen enligt SINK inte ska medföra att avdrag ska medges. 

Anledningen till det är att själva kärnan för SINK-lagstiftningen är att en begränsad 

skattskyldig ska beskattas med en lägre skattesats men inte medges avdrag. Huvudregeln är 

att en begränsat skattskyldig inte befinner sig i en jämförbar situation som en obegränsat 

skattskyldig, och det faktum att det i dagsläget finns en möjlighet att välja att bli beskattad 

enligt IL eller SINK ändrar inte det grundläggande syftet med SINK-lagstifntingen. IL har 

tillkommit som ett resultat av att begränsat skattskyldiga i vissa fall anses befinna sig i en 

jämförbar situation med obegränsat skattskyldiga och det är endast i de fallen som begränsat 

skattskyldiga medges avdrag. Det är då rimligt att anta att en begränsat skattskyldig som är i 

en jämförbar situation som en obegränsat skattskyldig beskattas på samma sätt. På samma 

sätt som det är rimligt att en begränsat skattskyldig som inte befinner sig i en jämförbar 

situation som en annan begränsat skattskyldig beskattas på olika sätt.  

Om det däremot skulle vara på det sättet, att begränsat skattskyldiga hade haft valmöjligheten 

att bli beskattade enligt SINK och medges avdrag, då skulle det högst sannolikt leda till att 

ingen begränsat skattskyldig hade velat bli beskattad enligt IL. Vad skulle då poängen vara 

för begränsat skattskyldiga att ha valmöjligheten att bli beskattad enligt SINK eller IL?  

Enligt min mening ska det tolkas som att beskattningen enligt SINK är till för de begränsat 

skattskyldiga som inte är i en jämförbar situation som en obegränsat skattskyldig och 

beskattning enligt IL är till för de begränsat skattskyldiga som är i en jämförbar situation som 

en obegränsat skattskyldig.   

Sen kan man ha synpunkter på varför lagstiftaren valt att ha kvar möjligheten för den som är 

begränsat skattskyldig med huvuddelen av sin inkomst som härrör från Sverige att bli 

beskattad enligt SINK. Jag kommer dela min synpunkt i denna fråga i kommande avsnitt.  

Jag förhåller mig även något kritiskt till varför kammarrätten har använt sig som stöd av 

Gielen-målet. Kärnan i Gielen-målet handlar främst om att det faktum att valmöjlighet ges 

mellan en diskriminerande regel och en icke-diskriminerande regel inte nödvändigtvis tar 
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bort den diskriminerande effekten som den diskriminerande regeln kan ge. Menar 

kammarrätten att valmöjligheten att bli beskattad enligt IL inte neutraliserar den 

diskriminerande effekten som den kan medföra och att den valmöjligheten därför inte ska 

förväntas vara ett alternativ? Och menar kammarrätten följaktligen att avdrag därför ska 

medges när man blir beskattad enligt SINK? 

Jag menar att SINK som huvudregel inte är en diskriminerande regel. I en situation då en 

begränsat skattskyldig inte befinner sig i en jämförbar situation som en obegränsat 

skattskyldig är det enligt praxis godtagbart att den skattskyldige blir beskattad på annat sätt.  

Slutligen ger kammarrätten uttryck för att man inte kan finna någon annan grund för 

rättfärdigande för det faktum att den skattskyldige i målet blir diskriminerad, på grund av att 

avdrag inte medges, och att personen i fråga därför ska medges avdrag även vid beskattning 

enligt SINK. Min uppfattning är helt enkelt att domstolen gör en bedömning att personen i 

fråga är diskriminerad på felaktig grund.  

Målet överklagades till HFD som beslutade att hämta in ett förhandsavgörande från EU-

domstolen.  164

7.4.1.3 Hirvonen, C-632/13 
Anmärkningsvärt är att frågan som HFD ställde till EU-domstolen i detta ärende var mer eller 

mindre en fråga om SINK-lagstiftningen, med valmöjligheten att bli beskattad enligt SINK 

eller IL, var förenlig med EU-rätten.  Mot bakgrund av de specifika omständigheterna som 165

presenterades för EU-domstolen, förstod domstolen istället frågan som att den rörde huruvida 

det kunde ses som diskriminerande i strid med artikel 21 FEUF att en intern regel inte 

medgav begränsat skattskyldiga samma avdragsmöjligheter som medgavs obegränsat 

skattskyldiga enligt IL.   166

 Hirvonen, C-632/13. 164

 Ibid p. 20.165

 Ibid p. 27. 166
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Därefter nämner domstolen reglerna om likabehandling och öppen/dold diskriminering med 

hänvisning till Gielen-målet. Det sker även en hänvisning till Schumacker-målet i fråga om 

när diskriminering är för handen och Wallentin-målet nämns i samband med vad som ska ses 

som en jämförbar situation. Domstolen framhäver att det framgår av begäran om 

förhandsbeskedet att SINK-lagstiftningen är anpassad till utomlands bosatta, att skattesatsen 

är lägre än för de som är bosatta i landet och att det finns garantier på att utomlands bosatta 

inte behandlas orättvist i förhållande till de bosatta i landet.   167

Det framgår även att källskatten i allmänhet innebär beskattning  med en lägre skattesats än 

vad som gäller för de som är bosatta i landet. Vilket domstolen menar är den stora skillnaden 

i förhållande till Gielen-målet. I det målet menar EU-domstolen att det rörde sig om en 

skatteförmån som var till nackdel för de utomlands bosatta och frågan där var om 

möjligheten att bli beskattad enligt samma system som de bosatta i landet kunde neutralisera 

den diskriminerande effekten.   168

Vidare anför domstolen att det är förenligt med EU-rätten att beskatta utomlands bosatta med 

en källskatt samtidigt som de bosatta i landet blir beskattade enligt en progressiv skatteskala 

som även inbegriper ett grundavdrag. Förutsättningen är dock att källskatten inte är högre än 

den progressiva skatteskalan om den hade tillämpats på nettointäkter utöver grundavdraget.   169

I förevarande mål menar domstolen att personen i fråga hade fått betala högre skatt om den 

progressiva skatteskalan hade tillämpats. Domstolen menar även att mot bakgrund av att den 

lägre skattesatsen har tillämpats kan personen i fråga inte kräva avdrag som ges de bosatta i 

landet med högre progressiva skatt.  Domstolen klargör även i denna fråga att det ligger i 170

linje med systemet med källskatt att inte alla avdrag medges.  Slutligen menar domstolen 171

att även om en regel inte medger en utomlands bosatt avdrag och kan anses strida mot EU-

 Hirvonen, C-632/13 p. 37. 167
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rätten, saknar det betydelse så länge den sammanlagda skattebelastningen inte är högre än för 

de bosatta i landet och de personer som likställs med dessa och som befinner sig i en 

jämförbar situation.  172

HFD valde att besluta i linje med hur EU-domstolen har resonerat och personen i fråga 

medgavs inte avdrag vid beskattning enligt SINK.  

Även om EU-domstolen tangerat min fundering kring om SINK-lagstiftningen är förenlig 

med EU-rätten, har prövningen i förevarande fall haft utgångspunkt i de omständigheter som 

berör huvudpersonen i målet. Jag menar således att en prövning om SINK med den 

nuvarande lydelsen är förenlig med EU-rätten inte har prövats.  

Visserligen ska det tilläggas att om en skattskyldig väljer att beskattas enligt SINK är 

skattesatsen lägre än om valet faller på beskattning enligt IL. Men det skiljer inte många 

procent mellan beskattningen enligt SINK och IL.  Jag ställer mig därför frågandes, utifrån 173

vad domstolen anfört i målet om att den sammanlagda skattebelastningen inte får vara högre 

för en utomlands bosatt än för en bosatt i landet, vad resultatet blir om en begränsat 

skattskyldiga väljer att bli beskattad enligt IL och exempelvis har höga räntekostnader för sitt 

boende. Finns det en eventuell risk för att beskattningen visar sig bli lägre om man väljer att 

bli beskattad enligt IL och inte SINK? Frågan är helt enkelt följande, blir det alltid mer 

fördelaktigt för en begränsat skattskyldig som befinner sig i en jämförbar situation som en 

obegränsat skattskyldig att bli beskattad enligt SINK? 

7.4.2 Alternativ lagstiftning? 

I ljuset av rättsfallen ovan kan man argumentera för att det möjligen inte är förenligt med EU-

rätten att det ges den skattskyldige två valmöjligheterna i nuvarande SINK-lagstiftning då 

man inte kan neutralisera en diskriminerande regel genom att erbjuda en valmöjlighet. 

 Hirvonen, C-632/13 p.48. 172
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Doktrin påtalar att det räcker att en intern skatteregel potentiellt kan ha en hindrande effekt på 

den fria rörligheten för att den inte ska godtas.    174

Den stora frågan är då vilken åtgärd som bör vidtas om SINK-lagstiftningen i sin nuvarande 

lydelse är oförenlig med EU-rätten. Ett alternativ skulle kunna vara att man tog bort 

valmöjligheten att bli beskattade med IL eller SINK för begränsat skattskyldiga som befinner 

sig i en jämförbar situation och beskattar denna kategori skattskyldig som huvudregeln enligt 

IL.  SINK-beskattningen skulle kunna kvarstå men enbart för den kategori begränsad 175

skattskyldig som inte befinner sig i en jämförbar situation som en obegränsat skattskyldig. 

En fråga som hade kunnat aktualiseras i samband med en sådan ändring är om det skulle vara 

möjligt för Sverige att praktiskt sätt kunna hantera de administrativa konsekvenser som 

ändringen skulle kunna föranleda. Den administrativa bördan skulle kunna öka med 

anledning av alla de deklarationer som de begränsat skattskyldiga i en jämförbar situation 

med obegränsat skattskyldiga skulle bli tvungna att lämna in årligen.  

Huruvida en alternativ lagstiftning är behövlig eller inte ligger bortom uppsatsens 

upptagningsområde och det är därför inte tänkt att vi i det följande ska fördjupa oss mer i den 

fråga. Om SINK-lagstiftningen i sin nuvarande lydelse är förenlig med EU-rätten eller inte 

överlåter jag åt praxis att avgöra.   

 Internationell Skatterätt Pelin L 2011, s. 138. 174
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8. Skatteavtalet mellan Sverige och 
Portugal  

I det följande har jag tänkt använda all den information, inbegripet principer och praxis, som 

hittills framkommit i uppsatsen för att analysera skatteavtalet mellan Sverige och Portugal. 

Som nämnts i inledningen är det särskilt intressant och aktuellt att utreda det rättsliga läget 

mellan dessa två länder mot bakgrund av att skatteavtalet i skrivande stund är uppsagt från 

Sveriges sida och uppsägningen träder i kraft den 31 december 2021.  

8.1 Bakgrund  

Sverige och Portugal nådde en överenskommelse den 29 augusti 2002 då parterna 

undertecknat ett skatteavtal. Avtalet trädde i kraft den 31 december 2003 och införlivades 

genom Lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal. Portugal var vid denna 

tidpunkt det enda landet i EU som Sverige inte hade ett avtal med.  176

I samband med att skatteavtalet togs fram fördes det diskussioner huruvida pensioner skulle 

beskattas i källstaten eller i hemviststaten. Både Sverige och Portugal hade vid denna 

tidpunkt en policy att pensioner som uppbars med anledning av tidigare enskild anställning 

och socialförsäkringspensioner skulle beskattas i hemviststaten. För att ett avtal skulle 

komma till stånd valde parterna att kompromissa, vilket ledde till en överenskommelse där 

socialförsäkringspensioner enligt artikel 21 p. 4 i avtalet skulle beskattas i källstaten och 

pensioner som uppbars med anledning av tidigare enskild anställning skulle beskattas i 

hemviststaten.   177

Några år efter att avtalet trätt i kraft, närmare bestämt under 2009, införde Portugal interna 

skatteregler för fysiska personer som hade flyttat till Portugal. Dessa särskilda regler innebar 

att nyinflyttade till Portugal kunde ansöka om en NHR-status. En beviljad NHR-status 

 Prop 2002/03:127 s. 58.176
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innebar att viss inkomst, som kunde hänföras till källor i utlandet, inte behövde tas upp till 

beskattning i Portugal. Pensioner ingick i den kategori inkomster som omfattades av den nya 

bestämmelsen. Statusen beviljades för en period om tio år och förutsatte att personen i fråga 

inte hade varit bosatt i Portugal under de fem närmast föregående åren.       178

Den nya bestämmelsen i Portugal innebar följaktligen att personer, som uppbar pension med 

anledning av tidigare enskild anställning, från Sverige som flyttade till Portugal kunde få sin 

pension utbetald skattefritt under tio års tid. Sedan 2020 har Portugal infört en skatt om tio 

procent på de pensioner som omfattas av NHR-bestämmelsen. Men de personer som beviljats 

NHR-status innan 1 april 2020 har en fortsatt skattefri pension fram tills dess att 

tioårsperioden för den beviljade statusen löpt ut.   179

8.2 Omförhandling av avtalet 

I februari 2017 valde den svenska regeringen att ta upp den uppkomna dubbla skattefriheten 

med Portugals regering. Från Sveriges perspektiv ville man få till en omförhandling av 

avtalet genom att ändra reglerna om var beskattningen av pensionerna fick ske, något som 

inte fick gehör från Portugals sida. I december 2017 meddelade istället Portugals regering att 

det skulle ske en intern skattereform i landet där pensioner som omfattades av NHR-status 

skulle komma att bli föremål för beskattning. Sverige valde därför att avvakta med den 

fortsatta förhandlingen i hopp om att ordning skulle återställas.  180

I juli 2018 hade det fortfarande inte presenterats något förslag till den svenska regeringen 

varpå Sverige menade att en uppsägning av avtalet kunde komma att aktualiseras om 

förhandling inte inleddes snarast. I september samma år hölls första förhandlingsrunda, som 

innehöll ett förslag med förändringar. Enligt förslaget skulle visserligen hemviststaten primärt 

beskatta pensionerna men källstaten hade också rätt till beskattning med villkor att undanröja 

den uppkomna dubbelbeskattningen genom att medge avräkning för den skatt som betalats i 

 Prop 2020/21:138 s. 7 f. 178
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hemviststaten. Detta är en ovanlig lösning i ett skatteavtal, men en lösning som Sverige 

kunde acceptera för att få till en ändring i avtalet. Man var även överens om att övergången 

skulle ske i en viss takt och Sveriges beskattningsanspråk skulle börja gälla från och med 1 

januari 2023. Avtalet undertecknades den 16 maj 2019. Kort därefter inleddes och avslutades 

den juridiska processen i Sverige  för att avtalet skulle kunna träda i kraft den 1 januari 2020. 

Portugal informerades om Sveriges skyndsamma hantering av ärendet men hade för egen del 

inte ens ratificerat avtalet. Från Portugals håll gavs indikationer på att ratificering kunde 

komma att ske under 2020, och det ändrade avtalet hade i sådana fall kunnat träda i kraft först 

1 januari 2021. Under 2020 har det inte skett någon ratificering och det har inte heller 

inkommit några indikationer på att så skulle komma att ske.  Därför har Sverige valt att 181

säga upp skatteavtalet mellan Sverige och Portugal.  

8.2 Är uppsägning av skatteavtalet möjligt?  

I det följande är det tänkt att bakgrundsinformationen till skatteavtalet i kombination med den 

deskriptiva delen av uppsatsen ska göra det möjligt att analysera dels uppsägningen av avtalet 

men även förstå de konsekvenser som ligger för handen om uppsägningen realiseras.  

8.2.1 Folkrättsligt perspektiv  

Utifrån ett folkrättsligt perspektiv har det under utredningens gång inte framkommit något 

hinder för att en uppsägning av ett skatteavtal de facto ska kunna ske. I art 30 i skatteavtalet 

stadgas att:  

 ”Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet 

 genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår 

 som följer efter utgången av en period om tre år efter det att avtalet trädde i kraft” 

 Prop. 2020/21:138 s. 9. 181
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Med tanke på att det rör sig om ett folkrättsligt avtal mellan två parter där båda staterna 

omfattas av Wienkonventionen kan, vid behov, ytterligare vägledning för hur ett avtal ska 

sägas upp finnas i VCLT.  

8.2.2 Internrättsligt perspektiv  

Utifrån ett internrättsligt perspektiv finns det inte heller något hinder för uppsägning. Det 

som ska efterföljas internt är att uppsägningen ska ske på rätt sätt. Det innebär att riksdagen 

behöver besluta om att upphäva införlivningslagen, lagen (2003:758) om skatteavtal mellan 

Sverige och Portugal och besluta att lagen (2019:1147) om ändring i lagen (2003:758) om 

skatteavtal mellan Sverige och Portugal ska utgå.  182

8.2.3 EU-rättsligt perspektiv  
Under utredningens gång har det framkommit att det enligt EU-rätten inte ställs något krav på 

att medlemsstaterna ska ingå skatteavtal med andra medlemsstater i syfte att undanröja 

dubbelbeskattning. Däremot har det framkommit att medlemsstaterna har en skyldighet att 

göra det som ankommer på de för att den fria rörligheten och den inre marknaden inte ska 

störas eller hindras.  

Under utredningens gång har det dykt upp en fundering kring om SINK-lagstiftningen i sin 

nuvarande lydelse verkligen är förenlig med EU-rätten. Jag ställer mig frågandes till om den 

frågan verkligen har prövats av EU-domstolen även om saken har tangerats i ett rättsfall.  

Om det skulle visa sig att SINK-lagstiftningen i sin nuvarande lydelse inte är förenlig med 

EU-rätten kan man ställa sig frågan om skatteavtalet som ligger för handen haft en 

neutraliserande effekt på den interna regeln? Praxis har nämligen visat att skatteavtal kan ha 

en neutraliserande effekt på regler som annars är oförenliga med EU-rätten. Om man skulle 

komma fram till att så är fallet, då skulle man kunna argumentera för att uppsägningen ur ett 

EU-rättsligt perspektiv visserligen är möjligt men inte utan att åtgärder mot SINK-
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lagstifntingen vidtas mot bakgrund av att den neutralisering genom skatteavtalet som har 

legat för handen, elimineras i samband med avtalets uppsägning. Med andra ord hade SINK-

lagstiftningen behövt ses över för att säkerställa att den är förenlig med EU-rätten innan 

avtalet sägs upp.  

8.2.4 Moraliskt perspektiv  

Om man bortser från det folkrättsliga perspektivet med en juridisk utgångspunkt och tar en 

moralisk utgångspunkt istället kan man diskutera huruvida grundprincipen pacta sunt 

servanda åsidosätts från Sveriges vidkommande genom en uppsägning. Det som föranleder 

min tanke i denna riktning är det faktum att Portugal inte begått något regelbrott per se. Även 

om Portugals skattepolicy inte är i linje med Sveriges skattepolicy, har varje stat suveränitet 

att bestämma över sin interna skattepolitik. Det faktum att man har olika syn på hur man ska 

beskatta är inte egentligen skäl för att säga upp ett helt skatteavtal. Speciellt när båda parterna 

inte vidtar åtgärder i strid med skatteavtalet. Mot bakgrund av att parterna kompromissat i 

fråga om pensioner när avtalet inleddes, kan man utgå ifrån att parterna blivit nöjda med 

avtalets utformning. Det faktum att avtalet med Portugal var det sista avtalet som Sverige 

ingick inom EU, talar för att Sverige vid den tidpunkten haft en viss vana att ingå denna typ 

av avtal. Den erfarenheten borde ha gjort sig påmind vid avtalets ingående genom att en 

klausul som eliminerar dubbel skattefrihet hade införts för att inte hamna i den nuvarande 

situationen. Det ska även tilläggas att doktrin har uppmärksammat att Sverige historiskt sätt 

använt uppsägning som påtryckningsmedel på andra länder for att få till en ändring av 

skatteavtal, ett scenario som skulle kunna spelas upp även i detta fallet.   183

Principen att avtal ska hållas behöver inte endast syfta på den part som väljer att aktivt göra 

sig skyldig till avtalsbrott utan även på den part som ”lättsamt” tar på avtalets natur och väljer 

att utan egentlig grund för uppsägning bryta avtalet. Även om det juridiskt sätt är möjligt.  

Utifrån det anförandet som Magdalena Anderson haft i samband med uppsägningen av 

skatteavtal framförde hon att den primära anledningen till att man säger upp avtalet med 

 Dubbelbeskattningsavtalsrätt, Lindecrona G, 1994, s. 18.  183
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Portugal är att man vill förhindra personer att genom en flytt till Portugal kunna tillgodogöra 

sig sin pension skattefritt eller till låg beskattning. Detta menar hon är orättvist i förhållande 

till de pensionärer i Sverige som betalar skatt och i förhållande till de pensionärer som flyttar 

till Portugal men som uppbär allmän pension. Det framförs även att skatteavtalet hindrar 

Sverige att beskatta vissa inkomster enligt svenska regler.  Till viss del handlar det således 184

om att man vill säkra ett visst beskattningsunderlag. Men när man ingick skatteavtalet kom 

parterna överens om att rätten att beskatta pensioner skulle delas upp mellan länderna. Då har 

man från Sverige perspektiv redan gått med på att avstå det beskattningsunderlag som 

pensionerna med anledning av enskild anställning annars hade bidragit med. Att Portugal 

därefter ändrar på sina interna reglerna så att en del pensionärer väljer att flytta från Sverige 

till Portugal och att Sverige med anledning av det säger upp skatteavtalet kan rimligtvis inte 

anses vara proportionerligt. Dessutom är pensionerna inte längre skattefria och dessutom ska 

man komma ihåg att NHR-statusen gäller i 10 år, därefter beskattas man som inflyttad 

pensionär som övriga pensionärer i Portugal.  

8.3 Hade uppsägning behövt ske?   

En fråga som dyker upp i ett sammanhang som detta är om uppsägningen av skatteavtalet 

verkligen behövt ske för att kunna göra gällande beskattningsanspråk på pensioner.  

Vi har lärt oss att skatteavtal som huvudregel går före intern rätt enligt erkänt regelhierarki. 

Vi har också lärt oss att det finns undantag från huvudregeln som man möjligen skulle kunna 

tillämpa i det här fallet.  

Det är uppenbart att det för Sveriges vidkommande är viktigt att få göra beskattningsanspråk 

på pensioner och från Sveriges håll menar man att det är en inkomst som ska ligga till grund 

för källbeskattning. Den utgångspunkt har dels framkommit genom det nu aktuella avtalet 

men även genom Sveriges reservation i OECD:s modellavtal i den delen som berör 

 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/regeringen-sager-upp-184
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pensioner. Det är således uppenbart att det är en hjärtefråga för Sverige och troligtvis kommer 

vara så framöver. Mot bakgrund av det finns det skäl att fundera på vad som skulle ske om 

Sverige införde en intern lag som gav Sverige rätt att beskatta pensioner enligt 

källstatsprincipen. Huvudregeln säger att skatteavtal ges företräde framför intern rätt, men 

enligt undantagsregeln ges intern rätt företräde framför skatteavtal, om vissa villkor är 

uppfyllda. Även om det inte är en önskvärt situation lämnar den undantagsbestämmelsen 

utrymme för Sverige att införa en intern regel som stadgar att Sverige i egenskap av källstat 

alltid har rätt att beskatta pensioner, oavsett vad som framkommer i ett skatteavtal. Om en 

sådan regel hade införts skulle Sverige göra sig skyldig till tax treaty override i de fall där den 

interna regeln hade kommit i konflikt med ett skatteavtal. Under utredningens gång har det 

visat sig att tax treaty override inte nödvändigtvis är förenat med några större konsekvenser 

mer än att denna typ av handlande inte ger ett gott anseende som avtalspart. Att stifta interna 

lagar som går tvärtemot ett skatteavtal och där den interna rätten ges företräde innebär att 

man som stat framstår som en avtalspart som det inte går att förlita sig på.  

8.4 Vad händer om uppsägning sker?  

8.4.1 För den skattskyldige  

Hur drabbas den begränsat skattskyldige som omfattas av skatteavtalet om uppsägningen 

realiseras? Först och främst kommer alla de pensionärer som numera är bosatta i Portugal och 

som innehar NHR-status bli beskattade med 25% källskatt. I dagsläget finns det de som 

beskattas med 0% och de som beskattas med 10%, men uppsägningen kommer föranleda att 

alla får betala 25% skatt. Det kan naturligtvis påverkar de pensionärer som redan flyttat till 

Portugal då de plötsligt kommer beskattas högre än väntat.  

För de pensionärer som uppbär huvuddelen av sin inkomst från den svenska pensionen 

kommer ges valmöjligheten att bli beskattad enligt SINK eller IL. Om man väljer att bli 

beskattad enligt IL innebär det att vissa avdrag kommer medges. Ett av de avdragen är 

ränteavdrag. För de personer som har köpt sitt boende i Portugal innebär det att dessa räntor 

kan tas upp i deklarationen (de räntor som inte tas upp till beskattning i Portugal). 
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För de personer som flyttar från Portugal till Sverige och som drabbas av dubbelbeskattning 

finns det i Sverige en bestämmelse vars syfte är att lindra dubbelbeskattning genom 

avräkning av skatt. Det innebär med andra ord att skatten i Sverige reduceras med den skatt 

som erlagts i utlandet på inkomster som härrör från utlandet.  På så sätt lindras 185

dubbelbeskattningen för de personerna. 

För de personer som flyttar från Sverige till Portugal, och för de som är bosatta där idag, har 

Portugal ett liknande system som Sverige för avräknande av utländsk skatt vilket innebär att 

dubbelbeskattningen lindras på samma sätt.   186

8.4.2 För Sveriges del   
För Sveriges del innebär uppsägningen att man säkrar ett visst beskattningsunderlag till 

stadskassan. Alla de som uppbär pension kommer på ett eller annat sätt bli beskattade. 

Sverige kan också med denna uppsägning sända en viss signal till sina övriga 

skatteavtalspartners att man verkligen menar allvar med sin policy att pensioner ska 

beskattas.  Det kanske kan avskräcka andra länder att ändra i sin interna lagstiftning i denna 

frågan om man inte vill riskera att skatteavtalet med Sverige sägs upp. För Sveriges del kan 

det kanske vara en lärdom att i framtida skatteavtal säkerställa att pensioner ska beskattas i 

källstaten, om det inte är möjligt i en förhandling kan man i vart fall ta in en klausul som 

hanterar en eventuell dubbel skattefrihetssituation.  

8.4.3 För Portugals del  

För Portugals del kan uppsägningen möjligen innebära att färre pensionärer kommer flytta till 

Portugal. Även om det i den nuvarande situationen inte har handlat om att pensionärerna 

genom flytten gjort sig skyldiga till skatteflykt kan man ändå medge att det rör sig om en viss  

skatteplanering, som är laglig. Många redovisningskonsulter har rådgjort att en flytt till 

 Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt185
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Portugal föranleder, initialt ingen men numera låg beskattning. Det har säkerligen lockat en 

del pensionärer att göra valet att flytta just dit. Däremot får man inte glömma bort att en 

utlandsflytt inte nödvändigtvis är enkel att genomföra. Det krävs noga planering både för att 

etablera sig i det nya landet men även för att lämna Sverige. Från Portugals sida har 

införandet av NHR-status varit ett medvetet politiskt drag för att locka till sig människor från 

utlandet. Även om inte skatt har erlagts på pensionen har dessa inflyttade individer fått 

erlägga förhållandevis höga skatter på till exempel boende. På det sättet att Portugal haft 

förhoppning att återuppbygga landet.   187

8.5 Slutkommentar  

Utifrån ovan förda diskussion och förda resonemang har det visat sig att det inte finns något 

hinder för att skatteavtalet mellan Sverige och Portugal sägs upp. Om det skulle visa sig att 

SINK-beskattningen inte är förenlig med EU-rätten, och att det faktum hade kunnat utgöra 

hinder för uppsägningen, har det i uppsatsen presenterats ett förslag på hur en uppsägning 

ändå skulle fullföljas genom en ändring av SINK-lagstiftningen. En annan konsekvens som 

verkar vara för handen, dubbelbeskattningen, verkar vara under kontroll mot bakgrund av att 

avräkning av utländsk skatt kan ske i respektive land.  

Uppsatsen har i ljuset av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal fokuserat på fysiska 

personer vars inkomst uppbärs i form av pensioner. Avslutningsvis ska det tilläggas att det 

naturligtvis finns andra delar i skatteavtalet som kan komma att påverkar både fysiska 

personer och juridiska personer i samband med en uppsägning. 

 https://www.sparsamskatt.se/sverige-vill-säga-upp-skatteavtalen-med-portugal-och-187

grekland
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