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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att utreda huruvida tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL strider mot EG-rätten. 
Vidare undersöks konsekvenserna utav den utvidgade regeln i förhållande till den interna-
tionella skatteavtalsrätten.  

Avsaknad av total harmonisering inom skatteområdet i EU resulterar i att praxis från EGD 
är vägledande och av stor vikt för medlemsstaterna. Skatteregler i intern rätt får inte utfor-
mas på ett sätt att de strider mot någon av de grundläggande rörelsefriheterna i EG-
fördraget.  

Tioårsregeln innebär i grova drag att kapitalvinster som uppstår vid avyttring av tillgångar, 
skall beskattas i Sverige under de tio nästföljande åren efter utflyttning från Sverige. Tioårs-
regeln i dess tidigare lydelse har inte fungerat ändamålsenligt. Numera omfattar tioårsregeln 
utländska andelar och delägarrätter om dessa förvärvades under tiden den skattskyldige var 
obegränsat skattskyldig i Sverige. Tioårsregelns syfte är att hindra skattskyldiga att undan-
draga den svenska staten skatteintäkter vid utflyttning. 

Exitbeskattning är en synonym till utflyttningsbeskattning. Exitskatt avseende kapital innebär att 
beskattning sker på en orealiserad latent vinst på grund av att den skattskyldige flyttar ut 
från staten. Tioårsregeln kan sägas vara en typ av exitskatteregel eftersom den grundas på 
en utsträckt hemvistprincip.  

Bestämmelser om exitskatter avseende kapitalvinster är generellt sett svåra att rättfärdiga 
eftersom en mängd krav ställs för att sådana regler skall betraktas förenliga med EG-rätten. 
EGD har genom praxis stadgat vissa krav avseende utformning av exitskatteregler. Exits-
katter i sig har inte ansetts strida mot EG-rätten, vilket kan utläsas från Lasteyrie-domen. I 
det senare avgjorda N-målet konstaterades att regler om exitskatt i form av uppskovsbe-
skattning måste anses godkända av EGD, i alla fall då de inte är förenade med alltför hårda 
krav för den skattskyldige. För att inte strida mot EG-rätten bör värdenedgångar efter ut-
flyttning beaktas samtidigt som krav på säkerhet och dylikt inte får ställas på den skattskyl-
dige. 

Artikel 13 i OECD:s modellavtal gällande kapitalvinster reglerar inte problematiken kring 
olika staters bestämmelser om kapitalskatt skall tas ut eller på vilket sätt kapitalvinst skall be-
skattas. Artikeln reglerar i stället hur skatteanspråket avseende kapitalvinst skall fördelas 
mellan staterna. Det är inte alltför ovanligt att de svenska skatteavtalen skiljer sig från 
OECD:s modellavtal i vissa avseenden.  Begränsningarna i Sveriges beskattningsrätt inne-



 

 

bär ofta en inskränkning i de antal år som Sverige har rätt att beskatta kapitalvinster 
och/eller att svenska delägarrätter samt andelar endast omfattas av den svenska beskatt-
ningsrätten. 

Utvidgningen av tioårsregeln är verkningslös eftersom de svenska skatteavtalen är formule-
rade på ett sätt som leder till att Sverige förhindras att utöva sin beskattningsrätt enligt tio-
årsregeln, som avtalen föreskriver. Tioårsregeln har inte effektiviserats med hjälp av ut-
vidgningen till att även omfatta utländska andelar på grund av skatteavtalens neutraliseran-
de effekt. Skatteavtalen leder till att tioårsregeln är verkningslös och för att syftet med den 
utvidgade tioårsregeln skall uppnås måste Sverige omförhandla sina skatteavtal. 

Om en skattskyldig person vid utflyttning behandlas negativt av tioårsregeln i jämförelse 
med en skattskyldig person som fortsätter vara bosatt i Sverige, kan regeln fungera hind-
rande. Eftersom beskattning av kapitalvinst enligt tioårsregeln sker på samma sätt för den 
utflyttade personen som för den i Sverige kvarvarande personen föreligger ingen negativ 
särbehandling, vilket innebär att regeln är förenlig med EG-rätten.  

Tioårsregeln bör ersättas av ett system bestående av exitbeskattning med möjlighet till upp-
skov, vilket vi betraktar som en mer ändamålsenlig lösning. Vår utredning påvisar att för-
slaget uppnår samma syfte som tioårsregeln strävar efter samtidigt som det framstår fören-
ligt med EG-rätten. Problematiken avseende skatteflykt och skatteundandragande som tio-
årsregeln kan medföra är dock inte löst i sin helhet i och med det framställda förslaget. 
Problematiken med skatteflykt och skatteundandragande vid utflyttningssituationer kvarstår 
så länge Sveriges skatteavtal inte omförhandlas. 
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Abstract 
The aim of this thesis is to investigate whether the ten-year-rule in chapter 3 section 19 of 
the Income Tax Law is contrary to EC-law. The consequences of the extended rule in con-
nection with international contract law regarding taxation agreement are furthermore inves-
tigated. 

The lack of complete harmonization within tax law in the EU brings case law from the Eu-
ropean Court of Justice into a position of great importance since it serves as guidance for 
the member states. Tax rules in national law may not be constructed in a way that is con-
trary to the right of free movement in the EC-treaty. 

A general explanation of the ten-year-rule is that capital gains which arise from disposal of 
assets shall be subject to Swedish tax during a ten-year period following emigration from 
Sweden. The former wording of the ten-year-rule has not been working appropriately. The 
present outline of the ten-year-rule also comprises foreign shares if they were acquired dur-
ing a period when the taxpayer was liable to unlimited taxation in Sweden. The aim of the 
ten-year-rule is to hinder taxpayers avoiding paying governmental taxes after emigration.  

Exit tax is a synonym for emigration tax. Exit tax regarding capital leads to taxation of 
gains that has not yet been subject to realization due to the taxpayer’s emigration. The ten-
year-rule can be regarded as an exit tax since it is based on an extended domicile principle.  

Rules regarding exit tax of capital gains are generally difficult to justify because of the vari-
ous requirements to be fulfilled in order to comply with EC-law. ECJ has through case law 
enacted certain requirements regarding construction of exit tax rules in national law. From 
the judgment of the Lasteyrie-case it can be understood that exit taxes per se is not contrary 
to EC-law. The later ruled N-case established that exit tax rules supplemented with a pos-
sibility of tax deferral has to be considered approved by ECJ, at least when not combined 
with far too strict requirements for the taxpayer. In order for exit tax rules in national law 
not to be contrary to EC-law shall rate decrease be considered after emigration and security 
requirements cannot be demanded.  

Article 13 of the OECD's Model Tax Convention regarding capital gains does not regulate 
if capital gains shall be taxed or in what way capital gains shall be taxed. Instead the article 
regulates how the tax claim regarding capital gains shall be divided between the contractual 
parties. It is not uncommon that the Swedish taxation agreements are in some aspects dif-
ferent from the Model Tax Convention. Limitations of the Swedish tax claim often leads to 



 

 

restriction in the time period in which Sweden has the right to confer taxation of capital 
gains and/or that Swedish shares only are included in the Swedish tax claim. 

The extension of the ten-year-rule is ineffective since the Swedish taxation agreements are 
constructed in a way that leads to Sweden being prevented from practicing the tax claim 
according to the ten-year-rule which the agreement prescribes. The extension to also in-
clude foreign shares in the ten-year-rule has not made the rule more efficient due to the 
neutralizing effect of the taxation agreements. The Swedish taxation agreements affect the 
ten-year-rule to become inoperative and in order for the extended rule to be effective, 
Sweden has to renegotiate the agreements.     

If an emigrating taxpayer is treated in a less favorable manner in comparison with a taxpay-
er keeping its residence in Sweden due to the ten-year-rule, the rule can be considered as a 
hindrance. Since taxation of capital gains in accordance with the ten-year-rule is conducted 
in the same manner for the emigrating person as for the person remaining in Sweden, no 
derogatory treatment exists which means that the rule is compatible with EC-law.  

The ten-year-rule should be replaced by a system consistent of exit tax rules combined with 
an opportunity for tax deferral, which we consider to be an appropriate solution. Our in-
vestigation demonstrates that this solution achieves the same purpose as the ten-year-rule is 
striving for at the same time as it seems to be in compliance with EC-law. The difficulty re-
garding tax avoidance and tax evasion that the ten-year-rule might contribute to is however 
not completely solved by this presented solution. The problem regarding tax avoidance and 
tax evasion remains as long as Swedish taxation agreements are not renegotiated. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Genom Sveriges medlemskap i EU har utvecklingen av den svenska skatterätten i allra 
högsta grad påverkats av gemenskapen. Det ständiga flödet av rättsfall från EG-domstolen 
leder till att den svenska skatterätten genomgår fortlöpande anpassning till EG-rättens 
grundläggande fördragsbestämmelser. Gränsöverskridande aktiviteter har ökat inom unio-
nen och såväl fysiska som juridiska personer berörs därav. Skatteområdet är i nuläget inte 
harmoniserat inom EU vilket försvårar upprätthållandet av den inre gemensamma markna-
den. Till följd av utebliven harmonisering inom skatterätten samt ökad rörlighet inom uni-
onen uppstår problem gällande medlemsstaternas skatteanspråk på grund av tillämpning av 
olika vedertagna beskattningsprinciper.1 

I syfte att säkra en medlemsstats inhemska skattebas tillämpas bestämmelser i nationell lag-
stiftning som vid gränsöverskridande situationer i många fall resulterar i ökade skatteintäk-
ter till staten. Exitbeskattning, även benämnd utflyttningsbeskattning är exempel på sådan 
insats. En allmän beskrivning av exitskatt är beskattning av en orealiserad vinst som upp-
kommer på grund av att en skattskyldig flyttar ut från en medlemsstat. EGD har genom 
praxis fastställt restriktioner för beskattning som anses hindra de fria rörligheterna inom 
unionen varför viss form av exitskatt har underkänts. Vad som utgör problemet med den så 
kallade exitskatten är själva tidpunkten för beskattningen och inte beskattningen i sig. EGD 
har fastslagit att exitbeskattning kan utgöra ett hinder mot den fria rörligheten då beskatt-
ningstidpunkten flyttas bakåt i tiden och infaller vid utflytt från en stat till en annan och 
inte vid det tillfälle då verklig avyttring sker.2 

Den så kallade tioårsregeln3 innebär en utsträckt skattskyldighet avseende kapitalvinster för 
en skattskyldig person vid utflyttning från Sverige. I takt med praxis från EGD har tioårs-
regeln genomgått omarbetning. I dagsläget kan frågan ställas huruvida tioårsregeln är fören-
lig med EG-rätten. Utformningen av bestämmelsen om utsträckt skattskyldighet har änd-
rats till att även omfatta utländska andelar och delägarrätter som införskaffats under tiden 
en skattskyldig var obegränsat skattskyldig i Sverige. Syftet med utvidgningen av tioårsre-
geln var inte en anpassning till EG-rätten utan ändringen genomfördes för att säkra den 
svenska skattebasen och för att förhindra skatteflykt.4     

EGD bedömer inte direkt nationell skattelagstiftning som reglerar medlemsstaternas skat-
teanspråk och hur det fördelas mellan medlemsstaterna. För att underlätta fördelningen av 
beskattningsanspråket har en mängd svenska skatteavtal upprättats med samtliga medlems-
stater5. Det faktum att två medlemsstater har skilda nationella skatteregler strider i sig inte 
mot EG-fördraget6. För det fall två medlemsstaters nationella skatteregler står i konflikt 
med varandra kan skatteavtalen tillämpas för att fördela inkomster och hur beskattning av 
                                                 
1 Inledning till OECD:s modellavtal, s. 11. 

2 Se bland annat Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant.  

3 Tioårsregeln återfinns i 3 kap. 19 § IL.  

4 Prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor. 

5 Sverige har inget separat skatteavtal med Slovenien, men ingår som en part i skatteavtalet med Jugoslavien. 

6 Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, Romfördraget undertecknat den 25 mars 1957. 
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dessa skall ske. Skatteavtalen är högst relevanta eftersom de inte sällan påverkar tillämp-
ningen av de nationella bestämmelserna avseende beskattningsanspråket vid gränsöverskri-
dande aktiviteter som exempelvis utflyttning från en stat till en annan. 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att utforska huruvida tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL7 kan anses strida mot 
EG-rätten. Vidare syftar uppsatsen till att belysa problematiken kring den nya utformning-
en av tioårsregeln i förhållande till den internationella skatteavtalsrätten samt att analysera 
konsekvenserna därav. Slutligen är ambitionen att kunna föreslå en lämpligare och mer ef-
fektiv lösning till problematiken kring tioårsregeln.  

1.3 Metod  
Gällande rätt analyseras med hjälp av etablerade rättskällor. Således tillämpas traditionell 
rättsdogmatisk metod vilket innebär att rättsläget studeras enligt följande rangordning, lag-
text, förarbeten, praxis och doktrin. Vår primära rättskälla är svensk nationell lagstiftning, 
vilket för uppsatsen främst omfattar Inkomstskattelagen. För att kunna utröna motiven till 
den nya utformningen av tioårsregeln kommer förarbeten till inkomstskattelagen att analy-
seras, främst i form av propositionen som förelåg ifrågavarande ändring. Svensk praxis är 
betydande för att belysa hur den svenska domstolen behandlar situationer gällande exitbes-
kattning och således kommer relevant rättsfall att utredas.  

Vi utreder frågeställningen i uppsatsen ur ett EG-rättsligt perspektiv. EG-fördraget, direk-
tiv och praxis från EGD är således viktiga rättskällor att beakta vid besvarandet av fråge-
ställningen. Fusionsdirektivet8 tillsammans med det tionde bolagsdirektivet9 om gränsöver-
skridande fusioner är de EG-rättsliga direktiv som är av vikt för förståelsen och bakgrun-
den till problematik kring tioårsregeln. Praxis från EGD kommer att undersökas i syfte att 
klarlägga bakgrunden till ämnesområdet samt för att belysa hur EGD bedömer bestämmel-
ser av exitbeskattningskaraktär i nationell lagstiftning som kan anses hindrande mot EG-
rättens grundläggande rörelsefriheter. Analys av utvalda rättsfall syftar till att kunna dra pa-
ralleller till svensk rätt avseende tioårsregeln.  

OECD10:s modellavtal samt de skatteavtal Sverige har ingått med andra stater inom EU är 
relevanta för vår granskning i syfte att kunna fastställa konsekvenserna av den nya utform-
ningen av tioårsregeln. I stället för att granska specifika svenska skatteavtal har vi valt att 
beskriva olika typer av svenska skatteavtal som illustrerar de mest förekommande tillväga-
gångssätten för fördelning av beskattningsanspråk.  

Doktrin har till sist använts för att öka förståelsen för gällande rätt och för att klargöra vis-
sa begrepp som är avgörande för uppsatsen. Vidare har doktrin varit behjälplig för att kun-
na presentera en helhetsbild av problematiken kring tioårsregeln.  

                                                 
7 Inkomstskattelag (1999:1229). 

8 Rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, 
överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater. 

9 Rådets direktiv 2005/56/EG om gränsöverskridande fusioner.  

10 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar exitbeskattning och huruvida den svenska rättsregeln i 3 kap. 19 § IL 
är förenlig med EG-rätten. Andra regler i inkomstskattelagen av eventuell exitbeskattnings-
karaktär kommer inte att utredas på grund av ämnets omfattning. Däremot kommer vi att 
nämna interna bestämmelser av exitbeskattningskaraktär i andra staters nationella rätt som 
underkänts av EGD på grund av att de utgör fördragsstridiga bestämmelser, i syfte att un-
derstödja de frågor som belyses i uppsatsen. Tioårsregelns ändring till att omfatta delägar-
rätter enligt 48 kap. 2 § IL kommer i denna uppsats inte att utredas eller analyseras djupare. 

Uppsatsen fokuserar huvudsakligen på gällande rätt. Med beaktande av områdets bredd 
och komplexitet kommer vi inte att undersöka hur lagrummet kommer att utvecklas i fram-
tiden. Vår ambition är dock att presentera ett förslag på en ersättningsregel som beaktar 
problematiken kring tioårsregeln samt tar hänsyn till EG-rätten. Vi kommer inte att analy-
sera eller gå in djupare på hur den tidigare bestämmelsen var utformad och huruvida den 
stred mot EG-rätten. 

1.5 Terminologi 
Följande sammanställning syftar till att klargöra vissa begrepp som ständigt återkommer i 
uppsatsen.  

Med delägarrätt avses aktie, rätt på grund av teckning av aktier, teckningsrätt, fondaktierätt, 
andel i investeringsfond, andel i ekonomisk förening och annan tillgång med liknande kon-
struktion eller verkningssätt.11   

Med dubbelbeskattning avses att ett och samma skatteobjekt blir beskattat fler än en gång av 
två eller flera medlemsstater.12  

När vi hänvisar till EG-fördraget åsyftas den konsoliderade versionen av fördraget om upp-
rättandet av Europeiska Unionen, även benämnd Romfördraget. 

Med exitbeskattning avser vi i uppsatsen beskattning av kapital på en orealiserad inkomst 
som uppkommer på grund av att en skattskyldig flyttar från en medlemsstat till en annan. 

Med medlemsstat avses en stat som är medlem i Europeiska Unionen om inget annat anges. 

Med obegränsad skattskyldighet åsyftas att en person är skattskyldig för alla sina inkomster 
oavsett var de har upparbetats. Begränsad skattskyldighet innebär däremot att en person en-
dast behöver betala svensk skatt för vissa inkomster som har en speciell anknytning till Sve-
rige.13  

Vi har valt att benämna dubbelbeskattningsavtal för skatteavtal eftersom avtalen numera inte 
endast löser problem kring dubbelbeskattning.14  

 
                                                 
11 48 kap. 2 § IL. 

12 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 53. 

13 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 45. 

14 Westberg, Will Double Tax Conventions Be More Extensively Used?, i festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 
559-576. 
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Med skatteobjekt avses föremål som träffas av beskattning.15 

Med skattesubjekt avses den person som är skattskyldig för sitt skatteobjekt.16  

1.6 Disposition 
I kapitel två presenteras en generell beskrivning av hur den svenska nationella rätten förhål-
ler sig till EG-rätten. Syftet med framställningen är att ge läsaren en överblick av rättsom-
rådet och en grundläggande förståelse för efterföljande kapitel. 

Nästföljande kapitel behandlar exitbeskattning och belyser problematiken kring sådana be-
stämmelser samtidigt som en kort presentation av tioårsregeln framställs. I kapitel fyra be-
handlas hur EG-rätten förhåller sig till problematiken kring bestämmelser av exitbeskatt-
ningskaraktär. Innehållet i avsnittet syftar till att belysa EGD:s ståndpunkt gällande exitbes-
kattningsregler i nationell lagstiftning. 

I kapitel fem utreds tioårsregeln i svensk rätt på en genomgripande nivå där de bakomlig-
gande motiven till lagrummets tillkomst samt senare expansion belyses. Vidare utreds pro-
blematiken kring tioårsregeln i dess nuvarande lydelse samt konsekvenserna därav. 

Kapitel sex behandlar OECD:s modellavtal och Sveriges skatteavtal med andra stater. Vi 
exemplifierar även hur Sverige till viss del valt att frångå modellavtalet gällande skattskyl-
dighet och skatteanspråk. Ändamålet med framställningen är att klargöra hur dessa skatte-
avtal samspelar med intern rätt och EG-rätten samt hur tillämpningen och effekten av tio-
årsregeln påverkas av avtalen. 

I det avslutande kapitlet utreds vårt syfte och frågeställningen besvaras genom en djupgå-
ende analys av de tidigare nämnda problemen. Slutligen presenteras vår slutsats för att be-
svara uppsatsens frågeställning i enligt med uppsatsens syfte.  

 

                                                 
15 Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 42. 

16 Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 44. 
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2 Förhållandet mellan EG-rätt och nationell rätt 

2.1 Inledning 
I det här kapitlet presenteras en generell bild av hur EG-rätten fungerar och samspelar med 
nationell rätt med beaktande av problematiken kring tioårsregeln. Förståelsen för förhål-
landet mellan EG-rätten och den svenska rätten är av betydelse för kommande kapitel där 
vi mer djupgående utreder problematiken med tioårsregeln som exitbeskattningsregel.  

2.1.1 EU och EGD 

I och med medlemskapet i EU har Sverige godtagit EG-rättens suveränitet och underställt 
sin egen rätt för gemenskapens skull.17 EG består av tre pelare där den första pelaren bland 
annat innefattar arbetet för den inre marknaden och de fyra grundläggande rörelsefriheter-
na som vi kommer att bekanta oss med i denna uppsats.18 För att nå upp till målet om en 
gemensam inre marknad inom EU arbetar EGD aktivt med att övervaka implementeringen 
av den gemensamma rätten i nationell lagstiftning och verkar för att önskad effekt upp-
nås.19 Trots att EG-fördraget utgör en ramlag använder EGD fördraget som grund för sina 
beslut. Rättsregler som verkar hindrande för fri rörlighet av varor, tjänster, personer och 
kapital skall enligt EG-fördraget avskaffas i de nationella rättssystemen.20 Avsaknad av total 
harmonisering inom skatteområdet resulterar i att EGD:s vägledande arbete är av stor vikt 
för medlemsstaterna. EGD har fastslagit att skattebestämmelser som utgör ett hinder mot 
etableringsfriheten kan angripas med hjälp av EG-fördraget, därmed får skatteregler i intern 
rätt inte utformas på ett sätt att de strider mot någon av de grundläggande rörelsefriheterna 
i EG-fördraget.21 

EG-rättsliga domar ger vägledning för medlemsstaternas nationella rätt. Domstolen har till-
lämpat ett mycket restriktivt förhållningssätt avseende bedömningen huruvida nationella 
regler står i strid med fördragets rättigheter vilket leder till att en rad svenska skattebe-
stämmelser kan ifrågasättas.22 I den här uppsatsen fokuserar vi på exitsbeskattning och un-
dersöker bland annat huruvida den utsträckta skattskyldigheten i tioårsregeln kan anses ut-
göra ett hinder mot någon av de fria rörligheterna.  

2.1.2 EGD:s bedömningsarbete och dess problematik 

Då en hänskjuten fråga till EGD visar fakta som talar för att en nationell regel är diskrimi-
nerande tolkar domstolen, med hjälp av en diskrimineringsbedömning, huruvida regeln kan 
anses strida mot EG-rätten. Bedömningen innebär en jämförelse av hur medborgare i an-
nan medlemsstat, eller personer med hemvist i annan medlemsstat, respektive personer bo-

                                                 
17 Se bland annat EG-fördraget, artikel 10.  

18 EG-fördraget artikel 25, 28, 90, 49, 43, 39 och 56. Se även Ståhl, Persson Österman, EG-skatterätt, s. 20. 

19 Ståhl, Persson Österman, EG-rätten och skyddet för den svenska skattebasen, SvSkT 2002, s.42.  

20 EG-fördraget artikel 25, 28, 90, 49, 43, 39 och 56.  

21 Mål 270/83, Avoir Fiscal, [1986] ECR 273.  

22 Ståhl, Persson Österman, EG-rätten och skyddet för den svenska skattebasen, SvSkT 2002, s. 50.  
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satta i landet behandlas i specifika situationer. Om det föreligger en skattemässig skillnad 
dessa emellan går domstolen vidare i bedömningen.  

En skatteregel som strider mot fördraget kan i vissa fall rättfärdigas. För att sådant undan-
tag skall föreligga krävs att regeln har grund i hänsyn till allmän ordning, säkerhet och häl-
sa.23 Det är mycket svårt att uppfylla kriterierna för rättfärdigandegrund speciellt avseende 
beskattningsfrågor, dock kan förhinder av skatteflykt i sällsynta fall utgöra en rättfärdigan-
degrund.24  

Den skattemässiga neutralitetsprincipen innebär att val av geografisk plats för investeringar 
eller val av investeringsmetod inte skall påverkas av skatteutformningen i medlemsstaternas 
nationella rätt.25 Det innebär att skilda företagsformer skall behandlas på ett likartat sätt 
samt att liknande transaktioner skall hanteras på samma sätt. Principen kan sägas hänvisa 
till å ena sidan effektiviteten i samhället och å andra sidan till en likabehandlingsprincip. 
EGD tillämpar den skatterättsliga neutralitetsprincipen, framförallt vid tolkning av se-
kundärrätten, det vill säga vid tolkning av direktiv.26 I och med att EGD inte bedömer de 
rent skattetekniska frågorna som hänskjuts från nationella domstolar ansvarar de enskilda 
medlemsstaterna för att införa nationella bestämmelser som följer neutralitetsprincipen.27  

2.1.3 Direktiv 

Direktiv skall tillämpas på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater, vilket följer av EG-
fördraget. Detta innebär att regler i nationell rätt skall tolkas i ljuset av direktivets syfte, vil-
ket kallas EG-konform tolkning.28  

Enligt artikel 249 i EG-fördraget är direktiv inte bindande på annat sätt än att effekten av 
en nationell regel skall följa vad direktivet stadgar. När det gäller den typ av beskattning 
som utreds i uppsatsen är det främst fusionsdirektivet29 och det tionde bolagsdirektivet30 
som är av intresse. Avsaknad av utryckliga bestämmelser i direktiven har inneburit att tolk-
ningsutrymme har lämnats till den svenska lagstiftaren avseende tillvägagångssättet direkti-
ven skall implementeras i nationell rätt. Exempel på resultatet av att sådant tolkningsut-
rymme lämnats är införandet av tioårsregeln.  

2.1.4 Dubbelbeskattning 

Skatteregler inom EU är i dagsläget långt ifrån harmoniserade. Ett grundläggande problem 
inom skatterättsområdet är konflikten mellan tillämpningen av hemvistprincipen och käll-

                                                 
23 EG-fördraget art. 39, 46 och 55.  

24 Mål C-250/95, Futura, REG 1997 s. I-2471 och mål C-254/97, Baxter, REG 1999 s. I-4809, se även Ståhl, 
Persson Österman, EG-rätten och skyddet för den svenska skattebasen, Skattenytt 2007, s. 37. 

25 Wiman Bertil, Svenska eller Utländska Aktier och neutralitet, s. 834. Festskrift till Gunnar Karnell.  

26 Ståhl, Persson Österman, EG-rätten och skyddet för den svenska skattebasen, SvSkT 2002, s. 43-44. 

27 Ståhl, Persson Österman, EG-rätten och skyddet för den svenska skattebasen, SvSkT 2002, s. 43-45.  

28 Mål 14/83 Von Colson [1984] ECR 1891, se även Ståhl, Persson Österman, EG-skatterätt s. 37.  

29 Direktiv 90/434/EEG. 

30 Direktiv 2005/56/EG. 
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statsprincipen samt dess olikartade funktioner. I medlemsstaterna inom EU råder framför-
allt dessa två etablerade beskattningsprinciper. Sverige tillämpar huvudsakligen hemvist-
principen som innebär att beskattning sker med det lands skatteregler där den skattskyldige 
har hemvist, det vill säga där personen är bosatt. Sverige tillämpar dock i vissa situationer 
källstatsprincipen som innebär att skatt tas ut i enlighet med det lands regler där inkomsten 
har sin källa eller där egendom som beskattas är belägen. De två beskattningsprinciperna 
kan på grund av sina olika karaktärer komma i konflikt med varandra då två länder tilläm-
par de olika principerna på en och samma inkomst.31 Resultatet av en sådan konflikt kan re-
sultera i dubbelbeskattning som innebär att samma inkomst beskattas två eller flera gånger.   

2.2 OECD 
Sverige är medlem i OECD som bland annat upprättar modellavtal för undvikande av 
dubbelbeskattning två stater emellan. Modellavtalet är en rekommendation för hur skatte-
anspråket kan uppdelas vilket innebär att avtalet inte är juridiskt bindande för medlemssta-
terna. Således är det vanligt förekommande att Sveriges skatteavtal skiljer sig från modellav-
talet inom några områden eller gällande några punkter, beroende på de avtalsslutande sta-
terna och dess skattesystem. Modellavtalet fungerar därmed som en slags förebild eller som 
ett förslag på hur avtalen kan se ut eller vad de bör innehålla.32 För vår uppsats är artikel 13 
i OECD:s modellavtal av intresse eftersom kapitalvinstbeskattning behandlas däri. Sveriges 
olika skatteavtal med andra stater innehåller såsom modellavtalet en bestämmelse avseende 
hur kapitalvinstbeskattning skall ske.  

Artikeln i skatteavtal som behandlar uppdelning av beskattningsanspråket för kapitalvinster 
är av intresse eftersom den behandlar den förlängda skattskyldigheten för kapitalvinster 
och således inte sällan inskränker tillämpningen av tioårsregeln.  

Modellavtalets artikel 13 reglerar inte problematiken kring olika staters bestämmelser om 
kapitalskatt skall tas ut eller på vilket sätt kapitalvinst skall beskattas.33 Artikeln reglerar i 
stället hur skatteanspråket avseende kapitalvinst skall fördelas mellan staterna.  

Artikel 13 i OECD:s modellavtal består av fem punkter där själva huvudregeln återfinns i 
punkt fem. I punkt ett till fyra stadgas de olika typer av skattesubjekt och skatteobjekt som 
skall träffas av kapitalvinstbeskattning i vissa specifika situationer. Huvudregeln i punkt fem 
stadgar att skattesubjektet endast skall beskattas i hemviststaten. Punkt fem i artikel 13 lyd-
er såsom följer: 

“Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, 
shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.” 34 

 
På grund av bestämmelsens utformning inskränks tioårsregeln och därmed begränsas till-
lämpningen av den svenska bestämmelsen. Inskränkning av tioårsregeln sker på grund av 
den så kallade ”gyllene regeln” i artikel två i modellavtalet som stadgar att avtalet skall till-
lämpas endast om den inskränker skattskyldigheten för den skattskyldiga personen. 

                                                 
31 Inledning till OECD:s modellavtal, s. 11.  

32 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 547. 

33 OECD, Committee on Fiscal Affairs, Model Tax Convention on Income and Capital.  

34 OECD, Committee on Fiscal Affairs, Model Tax Convention on Income and Capital, artikel 13, punkt 5. 
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3 Allmänt om problematiken kring exitbeskattning 

3.1 Inledning 
För att ge läsaren en överblick av det behandlade området följer en allmän beskrivning av 
exitbeskattning och problem som kan uppstå med sådana regler. Förståelsen för exitbes-
kattning är av stor vikt för att kunna få en helhetsbild av problematiken kring tioårsregeln. 

3.2 Exitbeskattning 
Exitbeskattning är synonym till utflyttningsbeskattning och innebär att regler av speciell karaktär 
tillämpas vid en skattskyldig persons utflyttning från en stat. Enligt Betten35 kan exitskatt 
även benämnas emigration tax vilket antingen innebär att engångsskatt utlöses vid utflytt-
ningstillfället eller att skattskyldigheten kvardröjer även efter utflyttningen. Beskattning av 
kapital på en orealiserad latent vinst sker på grund av att den skattskyldige flyttar ut från 
staten. Exitskatt uppstår även då en skattskyldig person flyttar utomlands och vissa skatte-
fördelar, såsom möjlighet till uppskjuten skatt, undantas den skattskyldige.36 Skattskyldiga 
som har fått sin skatt uppskjuten eller har en orealiserad latent vinst kan vara intresserade 
av att lämna staten för att bosätta sig i en annan stat med mer fördelaktiga skatteregler i syf-
te att minska den totala skatten.37 Exitskatt syftar till att förhindra denna typ av förfarande.   

Bestämmelser av exitbeskattningskaraktär kan ges åtskilliga utformningar, men det gemen-
samma för denna typ av regler är att de inte sällan resulterar i en mindre fördelaktig be-
skattningssituation för den skattskyldige som bestämmer sig för att flytta ut ur landet i jäm-
förelse med de skattskyldiga som behåller hemvist i landet. Exitskatt innebär att den skatt-
skyldige träffas av skatt på en orealiserad kapitalvinst vid utflyttning från staten, vilket bety-
der att beskattningstidpunkten infaller innan verklig realisering. Vanligtvis träffar exitskatt 
orealiserade kapitalvinster som finns i övervärden på den skattskyldiges innehavda tillgång-
ar som har anknytning till utflyttningsstaten.38 För den skattskyldige kan förfarandet fram-
stå som mindre önskvärt vilket kan leda till att utflyttning ur landet försvåras och utgör 
därmed ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget. 

Exitskatt utgör en slags utsträckt skattskyldighet vid utflyttning från en stat. Den utsträckta 
skattskyldigheten innebär att ett lands beskattningsanspråk på en skattskyldig sträcks ut i ti-
den efter det att personen i fråga har flyttat ut från landet.39 

3.3 Presentation av tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL 
Tioårsregeln är en slags utflyttningsregel som fokuserar på en skattskyldig persons utflytt-
ning från Sverige och hur kapitalvinst på tillgångar skall behandlas därefter. Bestämmelsen 
                                                 
35 Betten, Income Tax Aspects of Emigration and Immigration of Individuals, s. 2, se även Wiman, Svenska 
eller utländska aktier och neutralitet, s. 837. 

36 BDO, Expatriate News, Special Edition January 2005: Exit charges, s. 3. 

37 Mutén, EG-domstolen och exitskatten, SN 2004, s. 298. 

38 Tjernberg, Rättfärdigande av hindrande skatteregler mot bakgrund av EG-domstolens underkännande av 
ännu en svensk skatteregel, SN 2003, s. 341. 

39 Cejie, Utgör tioårsregeln ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget?, SN 2008, s. 253. 
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innebär i grova drag att kapitalvinster som uppstår vid avyttring av tillgångar, skall beskattas 
i Sverige under de tio nästföljande åren efter utflyttning från Sverige skett.  

Första stycket i 3 kap. 19 § IL reglerar när en begränsat skattskyldig person är skattskyldig 
för kapitalvinster på vissa uppräknade tillgångar och förpliktelser som uppstår efter utflytt-
ning från Sverige under förutsättning att personen vid något tillfälle under de föregående 
tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i landet.   

Skattskyldigheten enligt tioårsregeln omfattar ”delägarrätter enligt 48 kap. 2 §, andelar i svenska 
handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer. Andelar i investeringsfonder omfattas 
dock inte”40. Hänvisningen till delägarrätter infördes i och med omarbetningen av lagrummet 
för att klargöra bestämmelsen omfattningen. 

I det tredje stycket framgår att tioårsregeln omfattar både svenska och utländska delägarrät-
ter samt andelar. I och med ändringen av lagrummet kom även utländska delägarrätter och 
andelar att omfattas av tioårsregeln. Det framgår vid tillämpningen av tioårsregeln att ”del-
ägarrätter som getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person 
bara omfattas om de förvärvats under tiden som den skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig i Sve-
rige, och delägarrätter och andelar som har ersatt delägarrätter eller andelar som avses i 1 ska anses förvär-
vade vid samma tidpunkt som det ursprungliga förvärvet”41.  

Tioårsregeln medför att de utflyttade personerna är begränsat skattskyldiga under en period 
av tio år efter utflyttning från Sverige för kapitalvinster vid avyttring av delägarrätter och 
andelar i svenska samt utländska bolag. Tioårsregeln omfattar inte utdelning på delägarrät-
ter och andelar vilket innebär att lyft utdelning inte kapitalvinstbeskattas i Sverige enligt tio-
årsregeln. Däremot kan skattskyldiga träffas av skatt på utdelning av svenska andelar enligt 
annan svensk lag.42 

3.3.1 Allmänt om bestämmelsen och dess syfte 

Bestämmelsen som motsvarar den nuvarande tioårsregeln infördes 1983 i 53 § Kommunal-
skattelagen43. Syftet med regeln var att hindra skattskyldiga att undandraga den svenska sta-
ten skatteintäkter vid utflyttning.44 Sedan dess har regelns utformning ändrats ett antal 
gånger med avsikt att anpassas till finansmarknaden och numera återfinns tioårsregeln i 3 
kap. 19 § IL.45 Fram till utgången av år 2007 innebar tioårsregeln att beskattning av kapital 
skedde för vinster som uppstått vid avyttring av svenska andelar inom tio år efter utflytt-
ning från Sverige. Även svenska andelar förvärvade efter utflyttningstidpunkten omfattades 
av tioårsregeln om andelarna avyttrades inom tio år från flytten.46   

                                                 
40 Inkomstskattelag 3 kap. 19 §, 2 st. 

41 Inkomstskattelag 3 kap. 19 §, 3 st. 

42 Kupongskattelag 1 och 4 §§. 

43 Kommunalskattelag (SFS 1928:370). 

44 Prop. 1982/83:144 s. 10f. 

45 Cejie, Utgör tioårsregeln ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget?, SN 2008, s. 254.  

46 Cejie, Utgör tioårsregeln ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget?, SN 2008, s. 254. 
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Från och med den 1 januari 2008 utvidgades tioårsregeln till att omfatta även utländska an-
delar och delägarrätter om dessa förvärvades under tiden den skattskyldige var obegränsat 
skattskyldig i Sverige. Likaså omfattas andelar och delägarrätter som har ersatt de ursprung-
liga andelarna.47 Syftet med ändringen var att effektivisera regeln så att den skulle kunna 
motverka att den svenska skattebasen urholkas genom att skattskyldiga flyttar ut från Sveri-
ge.48  

Innan utvidgningen av tioårsregeln utnyttjades den omständighet att utländska andelar inte 
omfattades av bestämmelsen. Fåmansbolagsdelägare drog nytta av denna skattemässiga si-
tuation genom att på ett eller annat sätt avyttra andelar till ett egenägt utländskt bolag och 
därefter flytta ut från Sverige. Därpå avyttrades det utländska bolagets andelar, alternativt 
likviderades företaget, och därmed undvek andelsägaren att träffas av svensk skatt i och 
med att tioårsregeln, i dess i tidigare lydelse, inte omfattade beskattning av utländska ande-
lar. Även om en utvidgning av tioårsregeln har genomförts kvarstår fortfarande en del pro-
blem av denna typ eftersom Sveriges skatteavtal med vissa länder resulterar i att tioårsre-
geln är verkningslös.49   

                                                 
47 Cejie, Utgör tioårsregeln ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget?, SN 2008, s. 254. 

48 Prop. 2007/08:12, s. 1. 

49 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning. 
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4 EG-rättens syn på exitbeskattning 

4.1 Inledning 
I detta kapitel framställs hur EG-rätten förhåller sig till problematiken kring bestämmelser 
av exitbeskattningskaraktär. Vi har valt att undersöka de relevanta direktiv och fördragsbe-
stämmelser som påverkar nationell rätt och som har haft betydelse för utvecklingen av tio-
årsregeln. Vidare har ett urval av relevanta rättsfall som är betydande för EGD:s inställning 
till exitbeskattning granskats och analyserats. 

4.2 Fusionsdirektivet 
Fusionsdirektivet innehåller bestämmelser som reglerar vissa former av internationella före-
tagsombildningar och hur beskattning skall ske i dessa situationer.50  

Genom ändringsdirektivet51 genomfördes genomgripande förändringar av fusionsdirektivet 
under 2005 vilket resulterade i att ytterligare transaktionsformer omfattas av direktivet. 
Ändringen medförde att även så kallade partiella fusioner omfattas av fusionsdirektivet och 
regler beträffande beskattningskonsekvenser av europabolag och europeiska kooperativa 
föreningar vid förflyttning av säte infördes. De företagsombildningar som numera omfattas 
av fusionsdirektivet är således fusioner, fissioner, partiella fissioner, överföring av tillgång-
ar52 samt utbyte av aktier och andelar. Vidare omfattas även europabolag och europeiska 
kooperativa föreningar genom ändringsdirektivet. Syftet med direktivet är att underlätta ge-
nomförandet av de ovan nämnda transaktionerna genom att införa skatteregler som är neu-
trala ur konkurrenssynpunkt.53  

Fusionsdirektivet tillämpas då ombildning genomförs mellan bolag från två eller flera med-
lemsstater,54 därmed är direktivet endast gällande vid gränsöverskridande företagsombild-
ningar. Fusionsdirektivet innefattar minimiregler för de beskattningsförmåner som med-
lemsstaterna måste erbjuda sina medborgare vid företagsombildningar. Dock utesluts inte 
att mer långtgående skatteförmåner än de som direktivet föreskriver erbjuds medborgarna 
enligt intern rätt.55         

Direktivet syftar till att underlätta företagsombildningar men de skatteförmåner som fu-
sionsdirektivet påför innebär enbart att beskattningen skjuts upp till ett senare tillfälle och 
total skattefrihet medges således inte. Enligt beskattningsreglerna i fusionsdirektivet skjuts 
beskattning av kapitalvinst på överförda tillgångar upp till tidpunkten för verklig avyttring. 
Uppskjutandet av beskattningen sker genom att en kontinuitetsmetod tillämpas vilken be-
tyder att kontinuitet gäller på både bolagsnivå och ägarnivå.56  

                                                 
50 Direktiv 90/434/EEG. 

51 Ändringsdirektiv 2005/19/EG. 

52 Överföring av tillgångar benämns i IL verksamhetsavyttring. 

53 Preambeln till fusionsdirektivet. 

54 Fusionsdirektivet, art. 1. 

55 Ståhl, Persson Österman, EG-skatterätt, s. 258. 

56 Ståhl, Persson Österman, EG-skatterätt, s. 258-259. 
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Tillämpning av kontinuitetsprincipen på bolagsnivå innebär att ombildningar gällande över-
föring av tillgångar i sig inte utlöser någon beskattning. Den nya ägaren inträder i stället i 
den tidigare ägarens skattemässiga situation gällande de överförda tillgångarna. Kontinui-
tetsprincipen på ägarnivå innebär i de flesta ombildningssituationer att andelsägarna i ett 
bolag byter bort sina andelar mot andelar i ett annat bolag. Andelsägarna beskattas inte för 
andelsbytet men de mottagna andelarna skall tilldelas samma skattemässiga värde som de 
bortbytta andelarna hade. Tillämpning av kontinuitetsprincipen resulterar i att de obeskat-
tade värden som finns i de tillgångar som överförs vid ombildningen stannar kvar i den 
medlemsstat där de har uppkommit. Syftet med kontinuitetsprincipen är att undvika att en 
medlemsstat förlorar sitt beskattningsunderlag.57  

Fusionsdirektivet är av betydelse för tioårsregelns tillämpning eftersom regeln i dess nuva-
rande lydelse även omfattar andelar som har trätt i stället för ursprungliga andelar genom 
exempelvis fusion. Regeln omfattar situationer då delägarrätter som utgivits av utländska 
bolag, och andelar i utländska bolag, som har ersatt de andelar som personen förvärvade 
när den var obegränsat skattskyldig i Sverige genom exempelvis andelsbyte eller fusion.     

4.3 Bolagsdirektivet 
Behovet av ett direktiv avseende gränsöverskridande fusioner och arbetstagarskydd ansågs 
nödvändigt för att kunna ta ett steg närmare harmonisering av bolagsrätten inom EU.58 Be-
arbetningen av direktivet syftade till att samarbetet mellan EU-företag skulle bli smidigare 
och underlätta fusion av två företag hemmahörande i olika medlemsstater.59 Direktivet 
hänvisar till stor del till nationell lagstiftning i fråga om fusioner. Vidare ansågs direktivet 
nödvändigt då somliga medlemsstater föreskrev tillåtande regler för gränsöverskridande fu-
sioner medan nationell rätt i andra stater stadgade sådana fusioner såsom olagliga.60  

Enligt direktivet definieras gränsöverskridande fusioner såsom ”fusioner mellan bolag med be-
gränsat ansvar som har sina säten i minst två EU-länder och lyder under minst två olika medlemsstaters 
lagstiftning”.61 

Enligt den svenska aktiebolagslagen var det tidigare inte möjligt att genomföra gränsöver-
skridande fusioner, med undantag från europabolag62, eftersom krav förelåg att aktiebolag 
måste vara svenska.63 Sedan direktivet implementerades i svensk rätt har bestämmelser64 
angående gränsöverskridande fusioner lagts till i aktiebolagslagen som möjliggör denna typ 
av fusion. Innan direktivet antogs utkom praxis från EGD som stadgade syftet med direk-

                                                 
57 Ståhl, Persson Österman, EG-skatterätt, s. 259. 

58 KOM (2003) 703 slutlig – 2003/0277 COD. s. 1.  

59 KOM (2003) 703 slutlig – 2003/0277 COD. s. 3-4. 

60 KOM (2003) 703 slutlig – 2003/0277 COD, s. 1-2.  

61 Direktiv 2005/56/EG, art. 1.  

62 Se Lag (2004:575) om europabolag samt Rådets förordning nr. 2157/2001. 

63 Se bl.a. Aktiebolagslagen (2005:551), 23 kap. 1 § i dess lydelse innan 2008.  

64 ABL 23 kap. 36-51 §§.  
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tivet, vilket var att en fusion mellan två bolag hemmahörande i olika medlemsstater skulle 
kunna genomföras trots att nationella regler eventuellt inte tillät denna typ av fusion.65  

När det tionde bolagsdirektivet implementerades i svensk rätt fick det betydelse för tioårs-
regelns tillämpning, eftersom olika situationer skulle kunna uppkomma då Sverige, som re-
geln tidigare löd, skulle förlora beskattningsrätten. Exempelvis skulle en situation kunna 
uppkomma där en person som är bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas i landet äger an-
delar i ett svenskt företag och därefter väljer att flytta ifrån landet. Ponera sedan att det 
svenska företaget fusioneras med ett utländskt företag vilket får säte i utlandet efter tid-
punkten då andelsägaren flyttat från Sverige. I situationer av denna typ skulle den utflyttade 
personens andelar anses utländska varför tioårsregeln i dess tidigare lydelse inte skulle kun-
na tillämpas vid avyttring av andelarna. Ovan nämnda situation utgjorde en av anledningar-
na till att tioårsregeln ändrades till att inte låsa andelarna till företagets säte vid avyttrings-
tidpunkten utan i stället fokusera på skattesubjektets anskaffningstidpunkt.66  

4.4 Kommissionens arbete med exitbeskattning 
Syftet med Kommissionens meddelande om utflyttningsbeskattning67 är att belysa hur 
praxis från EGD påverkar exitbeskattningsregler i nationell rätt och hur dessa bestämmel-
ser kan utformas för att anses förenliga med EG-fördraget. Vidare ger Kommissionen för-
slag på hur samordnande åtgärder inom detta område skulle kunna genomföras för att un-
danröja diskrepans i nationell rätt avseende skattesystemen.68 

Skattesystemen i nationell lagstiftning är inte harmoniserade inom EU och dess primära 
syfte är att indriva skatteintäkter för att finansiera utgifter inom den offentliga sektorn. 
Därmed är det en utmaning för EU och den interna marknaden att hantera samverkan mel-
lan de olika skattesystemen. Vid gränsöverskridande transaktioner föreligger dock fortfa-
rande en del skattemässiga hinder vilket innebär att omfattande tolkningsfrågor har hän-
skjutits till EGD för bedömning.69 

Kommissionen arbetar för att utforma en gemensam konsoliderad bolagsskattebas för fö-
retag med verksamhet i olika medlemsstater i syfte att eliminera skattehinder. Utöver en 
eventuell framtida gemensam konsoliderad bolagsskattebas behöver EG i allra högsta grad 
arbeta med att samordna och effektivisera de ickeharmoniserade skattesystemen.70 Kom-
missionen menar att samordning leder till att de nationella skattesystemen blir förenliga 
med EG-fördraget och förenliga med varandra vilket resulterar i att skattemässiga hinder 
undviks. De huvudprinciper som Kommissionen har utarbetat omfattar undanröjning av 
diskriminering och dubbelbeskattning, förebyggande åtgärder för att motverka utebliven 
beskattning eller skattefusk samt minskning av efterlevnadskostnader för enskilda eller fö-
retag som omfattas av mer än ett skattesystem.71  

                                                 
65 Mål C-411/03, SEVIC Systems AG mot Amtsgericht Neuwied. 

66 Prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor, s. 20. 

67 KOM (2006) 825 slutlig. 

68 KOM (2006) 825 slutlig, s. 3. 

69 KOM (2006) 823 slutlig, s. 3. 

70 KOM (2006) 825 slutlig. 

71 KOM (2006) 823 slutlig, s. 3-4 
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4.5 Praxis från EG-domstolen 
I följande avsnitt framställs referat och analyser av ett antal rättsfall från EGD som belyser 
domstolens inställning regler av exitbeskattningskaraktär. Praxis på området är avgörande 
för utredning och analys kring huruvida den svenska tioårsregeln anses strida mot EG-
rätten.  

4.5.1 X och Y-målet, C-436/00 

4.5.1.1 Referat 

X och Y, två svenska medborgare, önskar överlåta aktier från sitt bolag X AB till ett annat 
svenskt bolag Z AB till underpris.72 Det övertagande bolaget, Z AB, är ett dotterbolag till 
ett belgiskt bolag, Y SA, som X och Y är ägare till.73 En svensk nationell bestämmelse stad-
gade att uppskov med beskattning av övervärdet på aktier inte fick genomföras då överlå-
telse skett till en utländsk juridisk person som överlåtaren direkt eller indirekt äger andel i 
eller till ett svensk aktiebolag vilken utländsk juridisk person direkt eller indirekt äger andel 
i.74 Således förelåg särbehandling då underprisöverlåtelse skedde till en svensk juridisk per-
son i jämförelse med utländsk juridisk person, eftersom direkt beskattning inte utlöses i det 
första fallet.75 I princip sker därmed uppskov med beskattning av övervärdet till en tidpunkt 
då avyttring sker, vilket leder till skillnad i beskattning för det fall en likartad överlåtelse 
genomförs till ett utländskt företag. 

Riksskatteverket motiverade beskattningsskillnaden med risk för undanröjande av svensk 
beskattning som skulle kunna inträffa då en aktieägare flyttade utomlands i samband med 
överlåtelse av aktier till utländskt företag.76  

Tolkningsfrågan EGD hade att bedöma var om artiklarna 43, 48, 56 och 58 i EG-fördraget 
ansågs utgöra ett hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken överlåtelse till underpris 
av aktier i bolag behandlas skattemässigt olika beroende på vem förvärvaren är.77 

Domstolen fann att artiklarna 43, 48, 56 och 58 i EG-fördraget utgör hinder för sådan na-
tionell lagstiftning som den i målet. Bestämmelsen innebar att överlåtaren vid överlåtelse till 
underpris av aktier i bolag exkluderas från möjligheten att beviljas uppskov med beskatt-
ningen av övervärdet på dessa aktier när överlåtelsen sker till en utländsk juridisk person i 
vilken överlåtaren direkt eller indirekt äger andel. Förutsättning är att andelen ger överlåta-
ren ett obestridligt inflytande över denna utländska juridiska persons beslut och kan be-
stämma över dess verksamhet. Överlåtelse till ett svenskt aktiebolag som är dotterbolag till 
en sådan utländsk juridisk person omfattas även av regeln.78 Lydelsen av den svenska be-

                                                 
72 Mål C-436/00, X och Y mot Riksskatteverket, p. 2, p. 12, p. 14, p. 15, och p. 17. 

73 Mål C-436/00, X och Y mot Riksskatteverket, p. 14 och p.15.  

74 Mål C-436/00, X och Y mot Riksskatteverket, p. 2.  

75 Mål C-436/00, X och Y mot Riksskatteverket, p. 5.  

76 Mål C-436/00, X och Y mot Riksskatteverket, p. 6.  

77 Mål C-436/00, X och Y mot Riksskatteverket, p. 29.  

78 Mål C-436/00, X och Y mot Riksskatteverket, p. 75.  
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stämmelsen kunde inte upprätthållas på grund av risk för undanröjande av svensk beskatt-
ning då åtgärden inte ansågs stå i proportion till problemet.79  

4.5.1.2 Analys 

De svenska reglerna i målet försvarades med nödvändigheten att upprätthålla skattesyste-
mets inre sammanhang, även kallat kongruensen. Försvaret för bestämmelsens lydelse mås-
te förstås ha sin grund i den situationen då Sverige kunde förlora skatteanspråk genom att 
tioårsregeln i dess tidigare lydelse inte fångade in beskattningsrätten för realisering av aktier 
i utländska bolag.  

EGD hävdade att reglerna för upprätthållandet av beskattningsanspråket inte stod i pro-
portion till syftet med reglerna, det vill säga att hindra skatteflykt. En mindre ingripande åt-
gärd ansågs tillräcklig för att uppnå syftet. I punkt 59 ger EGD ett direkt förslag på hur 
kongruensen av skattesystemet kan upprätthållas genom att uttrycka sig så som följer: ” Så-
dana åtgärder skulle till exempel kunna bestå i att det utfärdades bestämmelser om ställande av säkerhet 
eller andra garantier som är nödvändiga för att säkerställa att skatten betalas när överlåtaren slutligt flyt-
tar utomlands”80. 

EGD har i målet inte bara godtagit en viss typ av exitbeskattning utan även gett förslag till 
hur en bestämmelse om exitsbeskattning skall utformas för att kunna rättfärdigas.  

EGD anser att det kan vara godtagbart att dels ställa säkerhet för att fånga in skatten i ett 
senare skede och att detta skall inträffa när överlåtaren flyttar utomlands. Med andra ord 
menar EGD att exitbeskattning kan ske i syfte att upprätthålla kongruensen av skattesy-
stemet. Vi anser att EGD:s förslag är högst betänkligt då de föreslagna åtgärderna inte re-
sulterar i en lösning av etableringshindret. Det bristfälliga förslaget avstryks till viss del i en 
senare dom där dessa typer av åtgärder underkänns av EGD.81  

4.5.2 Lasteyrie du Saillant, C-9/02 

4.5.2.1 Referat  

Lasteyrie är en fransk medborgare med tidigare hemvist i Frankrike. Han flyttar till Belgien 
och får enligt en fransk reglering beskatta andelar han äger i ett bolag trots att de är oreali-
serade.82 Fransk lag stadgar att en skattskyldig som haft hemvist i Frankrike under sex av de 
tio senaste åren skall, för det fall hemvist flyttas från Frankrike, beskattas för värdeökning-
en av vissa bolagsandelar.83 Uppskov med betalning av skatten kan medges till en tidpunkt 
då överlåtelse, återköp, inlösen eller indragning av andelarna sker.84 För att uppskov skall 
medges ställs dock vissa krav på den skattskyldige, vilka bland annat är att en deklaration av 

                                                 
79 Mål C-436/00, X och Y mot Riksskatteverket, p. 52.  

80 Mål C-436/00, X och Y mot Riksskatteverket, p. 59.  

81 Se t.ex. Mål C-9/02 Lasteyrie du Saillant.  

82 Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant, p. 12.  

83 Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant, p. 3.  

84 Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant, p. 3. 
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värdeökningen skall upprättas vid flytten, att andelsägaren ansöker om uppskovet samt stäl-
ler en säkerhet för uppskovet så att skattemyndighetens fordran säkerställs.85 

Lasteyrie anser att den franska lagen är oförenlig med etableringsfriheten i artikel 52 i EG-
fördraget (numer artikel 43 i EG-fördraget), och framställer yrkande om ogiltigförklaring.86 
Den franska domstolen hänskjuter tolkningsfrågan till EGD huruvida etableringsfriheten i 
EG-fördraget hindrar en medlemsstat att, i syfte att förhindra skatteflykt, inrätta ett system 
som innebär beskattning av latenta vinster när andelsinnehavare byter hemvist.87 

Den franska staten med fler fann att regler av denna typ kan rättfärdigas med beaktande av 
bekämpandet mot skatteflykt, skyddet av skattebasen eller för att bibehålla skattesystemets 
inre sammanhang.88  

EGD påtalar att den franska lagen kan inverka avskräckande även om den inte utgör ett di-
rekt förbud mot etableringsfriheten.89 Avskräckandet kan bland annat sägas ligga i den skat-
temässiga skillnad som föreligger för det fall hemvisten förblir oförändrad i jämförelse med 
det fall då byte av hemvist sker.90 Utöver denna skillnad, kan som hinder påpekas, alltför 
hårda villkor för möjlighet till uppskov.91  

EGD ansåg heller inte att bestämmelsen kunde rättfärdigas med varken bekämpandet mot 
skatteflykt, skyddet av skattebasen eller för att bibehålla det inre sammanhanget i skattesy-
stemet eftersom förevarande ändamål kan anses utföras på ett mindre ingripande sätt.92 

Således dömde EGD att etableringsfriheten i artikel 52 i EG-fördraget utgör ett hinder mot 
regler som innebär att latenta vinster beskattas när en skattskyldig flyttar sitt skatterättsliga 
hemvist.93 

4.5.2.2 Analys 

Domslutet i Lasteyrie-målet är intressant eftersom det går emot domstolens förslag till 
”mindre ingripande åtgärd” i form av exitskatt som föreslogs i X och Y-målet.  

Den franska regeln är otvivelaktigt att betrakta som en regel av exitbeskattningskaraktär ef-
tersom skatten utlöses på grund av hemvistbyte och inte vid verklig avyttring. EGD stadgar 
att sådan typ av exitbeskattning utgör ett hinder mot etableringsfriheten i artikel 43 EG-
fördraget. En tydlig skattemässig skillnad förelåg dessutom mellan den som valt att bo kvar 
i Frankrike i jämförelse med den som valt att byta hemvist, vilket framstår som ett klart 
hinder mot etableringsfriheten.  

                                                 
85 Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant, p. 3. 

86 Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant, p. 13.  

87 Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant, p. 18.  

88 Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant, p. 49-67.  

89 Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant, p. 45.  

90 Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant, p. 46.  

91 Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant, p. 47.  

92 Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant, p. 57-58, p. 60 och p. 63.  

93 Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant, p. 69.  
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Mutén94 påtalar att vad som bör noteras med domen är att de franska exitbeskattningsreg-
lerna som blev underkända hör till de mildaste reglerna inom unionen.95 Det finns många 
medlemsstater som ställer betydligt högre krav för att ge uppskov med beskattningen vid 
utflyttning, och sådana regler torde enligt denna dom strida mot EG-rätten. Vidare ställer 
sig Mutén frågande till huruvida den tidigare lydelsen av den svenska tioårsregeln kan inne-
fattas av domens verkningar. Vi anser att Muténs frågställning i allra högsta grad kvarstår 
även om utformningen av tioårsregeln har omarbetats. Omarbetningen av regeln förefaller 
inte ha föranletts av en strävan mot anpassning till EG-rätten utan är endast ett försök att 
säkerställa Sveriges skatteanspråk. 

4.5.3 N-målet, C-470/04 

4.5.3.1 Referat 

Tvisten i målet berör frågan huruvida en bestämmelse i nationell rätt angående beskattning 
av fiktiva kapitalvinster från ett betydande aktieinnehav vid utflyttning av det skatterättsliga 
hemvistet till en annan medlemsstat är förenlig med artikel 43 i EG-fördraget.96 Nationell 
domstol i Nederländerna hade att döma tvisten mellan N och Inspecteur van de Belasting-
dienst Oost/kantor Almelo97 efter skattemyndighetens avslag på N:s begäran om ompröv-
ning av taxeringsbeslut gällande inkomster för ett visst år. Den nederländska medborgaren 
N flyttade till Storbritannien och fick således hemvist där. N var vid utflyttningen ensam 
ägare till tre bolag med begränsat ansvar och under taxeringsåret då utflyttningen genom-
fördes redovisade N vinst från ett betydande innehav av aktier. N begärde uppskov med att 
betala skatt på kapitalvinsten men var tvungen att ställa säkerhet för att uppskovet skulle 
beviljas. N pantsatte därmed sina aktier i ett av sina bolag.98  

Om en skattskyldig person upphör att vara skattskyldig i Nederländerna av en annan orsak 
än att personen har avlidit skall det likställas med avyttring av aktier enligt nederländsk in-
komstskattelag. Vidare medger uppbördslagen uppskov med betalning av påförd skatt på 
grund av att skattskyldigheten i landet upphör. Uppskovet kan beviljas för tio år förutsatt 
att fullgod säkerhet ställs.99 Rättsfrågan hänskjuten till EGD är, huruvida beskattning enligt 
nederländsk rätt som föreskriver att beskattning utlöses när en person med hemvist i Ne-
derländerna och som har ett betydande aktieinnehav flyttar sitt hemvist till en annan med-
lemsstat, strider mot gemenskapsrätten.100   

Domstolen fann att en skattskyldig som enligt omständigheterna i målet ville flytta till en 
annan medlemsstat och därmed utnyttja etableringsfriheten stadgad i artikel 43 EG-
fördraget behandlades sämre än en skattskyldig som behåller sitt hemvist i Nederländerna. 

                                                 
94 Mutén, EG-domstolen och exitskatten, SN 2004, s. 294-300.  

95 Mutén, EG-domstolen och exitskatten, SN 2004, s. 295. 

96 Mål C-470/04, N mot Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, rubrik och p. 2 i samman-
fattning. 

97 Skattemyndighet i Nederländerna. 

98 Mål C-470/04, N-målet, p. 11-13. 

99 Mål C-470/04, N-målet, domskäl p. 5 och 8. 

100 Mål C-470/04, N-målet, p. 16. 
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Personen som flyttar ut från landet är skyldig att betala skatt på en orealiserad inkomst en-
dast på grund av utflyttningen. Skillnaden i behandling ansåg EGD vara ägnad att av-
skräcka skattskyldiga från att flytta ut från Nederländerna.101 Vad gäller möjligheten till upp-
skov med betalning av påförd skatt påpekar EGD att uppskovet är förenat med villkor och 
beviljas endast om fullgod säkerhet kan ställas och därmed beviljas inte uppskovet automa-
tiskt. Villkoren har en begränsad funktion eftersom N fråntogs möjligheten att fritt förfoga 
över sina aktier som han ställde som säkerhet.102 Resonemang kring dessa två aspekter har 
tidigare förts av EGD vid bedömning av ett tidigare fall.103 Sammantaget finner EGD att de 
nationella bestämmelserna som är aktuella i målet begränsar utövandet av etableringsfrihe-
ten i artikel 43 i EG-fördraget.104  

Åtgärder som kan hindra fördragsfriheterna kan i vissa fall godtas enligt tidigare praxis105 
från EGD. Om syftet som eftersträvas med den nationella bestämmelsen är av allmänin-
tresse, om de är ägnade att säkerställa förverkligandet av det syfte som eftersträvas och är 
proportionerliga i förhållande till syftet kan de nationella regler som hindrar de grundläg-
gande friheterna godtas.106 Bestämmelserna i nederländsk rätt syftar till att säkerställa en 
uppdelning av skatteanspråket på värdeökningar på bolagsandelar mellan medlemsstaterna 
och syftar även till att undvika dubbelbeskattning.107 EGD bedömer att de nederländska be-
stämmelserna eftersträvar ett syfte av allmänintresse och att de är ämnade att säkerställa 
förverkligandet av detta syfte.108 Vad gäller kravet på ställande av säkerhet för att få betal-
ning av skatten uppskjuten anser domstolen gå utöver vad som är nödvändigt för att säker-
ställa skattesystemets effektivitet. Således är åtgärden inte proportionerlig i förhållande till 
syftet som uppnås och andra metoder av mindre ingripande karaktär kan företas.109  

Avslutningsvis finner EGD att etableringsfriheten i artikel 43 i EG-fördraget skall tolkas på 
så sätt att den utgör ett hinder mot att en medlemsstat inför bestämmelser som de i föreva-
rande mål. Beskattning av kapitalvinster på orealiserade tillgångar vid en skattskyldigs ut-
flyttning från en medlemsstat till en annan, trots att uppskov med betalning av skatt med-
ges mot att säkerhet ställs och att hänsyn inte tas till värdeminskning som eventuellt kan 
uppstå efter det att hemvist flyttas ut, innebär att bestämmelserna strider mot artikel 43 i 
EG-fördraget.110  

                                                 
101 Mål C-470/04, N-målet, p. 35. 

102 Mål C-470/04, N-målet, p. 36. 

103 Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant, p. 46 och 47. 

104 Mål C-470/04, N-målet, p. 39. 

105 Mål C-9/02, Lasteyrie du Saillant, p. 49. 

106 Mål C-470/04, N-målet, p. 40. 

107 Mål C-470/04, N-målet, p. 41. 

108 Mål C-470/04, N-målet, p. 47. 

109 Mål C-470/04, N-målet, p. 51. 

110 Mål C-470/04, N-målet, p. 54-55. 
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4.5.3.2 Analys  

Omständigheterna i målet är till stor del likartade med omständigheterna i Lasteyrie-målet. 
Rättsfallet är intressant då EGD i N-målet klargjort vad i exitbeskattningsreglerna som kan 
anses utgöra ett hinder mot fördragsfriheterna. Särskilt fokus är riktat mot kraven kring 
uppskov med betalning av skatt vid utflyttning. Kravet att ställa säkerhet för uppskov med 
beskattningen är enligt domen inte förenligt med etableringsfriheten och därmed tolkar vi 
domens utgång så att uppskov skall medges förutsättningslöst. Däremot är det proportio-
nerligt att kräva av den skattskyldige att upprätta deklaration vid utflyttningen i syfte att 
fastställa den påförda skatten. För att uppskovsreglerna inte skall missgynna den utflyttande 
parten måste hänsyn tas till värdeminskning av andelarna från utflyttningstillfället fram till 
verklig avyttring.   

Uppskovsreglerna kan tolkas såsom att förlängd skattskyldighet efter utflyttning godtas av 
EGD. Förutsättning för uppskov får inte vara förenat med orimligt höga krav som innebär 
en olikartad negativ behandling för den utflyttade. Däremot påvisar domen att den förläng-
da skattskyldigheten i sig inte strider mot EG-rätten utan det är att beskattningsuppskovet 
villkoras som strider mot fördragsfriheterna. Domen i N-målet öppnade således en möjlig-
het till förlängd skattskyldighet efter utflyttning, vilket tidigare underkänts i Lasteyrie-målet. 

Domslutet i N-målet skiljer sig från EGD:s resonemang i X och Y-målet. I förevarande mål 
stadgar EGD att ställande av säkerhet för uppskov med betalning av påförd skatt inte är 
förenligt med fördragsfriheterna. Det är således högst betänkligt att EGD gav förslag på 
just en sådan exitskatteregel i X och Y-målet som därefter avslogs i N-målet ett antal år se-
nare. 

4.5.4 Kommissionens kommentarer om Lasteyrie-målet och N-målet 

För att binda samman utgången och effekten av Lasteyrie-målet och N-målet följer en ut-
läggning av Kommissionens syn på exitbeskattning.  

Kommissionen utreder de rättsliga krav som stadgas i EG-fördraget i förhållande till do-
men i Lasteyrie-målet och N-målet. Den rättsliga ramen avseende exitbeskattning kan utläsas 
genom EGD:s beslut i Lasteyrie-målet. EGD tolkar i målet EG-fördraget och framställer 
allmänna synpunkter om exitbeskattning vilket är tillämpligt även i andra situationer.111 

Ur Lasteyrie-domen kan utläsas att det föreligger en skattemässig skillnad då en utflyttad in-
vånare beskattas på bokföringsmässiga grunder och inte på realisationsbasis vilket utgör ett 
hinder för den fria rörligheten. Vad som framkom ur båda rättsfallen är att uppskov med 
betalning av påförd skatt inte får villkoras med krav på ställande av säkerhet. Begäran av 
säkerhet utgör en begränsning eftersom den skattskyldige förhindras att förfoga över till-
gången som tas i anspråk för säkerheten. Vidare konstaterar EGD att alla åtgärder för att 
behålla skatteanspråket måste vara proportionerliga mot ändamålet och får inte medföra 
orimliga krav för den skattskyldige.112 

EGD fastställde i N-målet att krav på att lämna deklaration vid utflyttningstidpunkten för 
att bedöma inkomstens storlek är proportionerligt mot målet att fördela beskattningsrätten 

                                                 
111 KOM (2006) 825 slutlig, s. 3. 

112 KOM (2006) 825 slutlig, s. 3-4. 
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mellan medlemsstaterna, speciellt då uppdelningen syftar till att undvika dubbelbeskatt-
ning.113  

De flesta medlemsstater som tillämpade regler om exitskatt för skattskyldiga personer i na-
tionell rätt och liknade de regler som bedömdes i Lasteyrie-målet har efter domen avskaffats 
eller ändrats i enlighet med domslutet.114 Därmed påvisas vikten av utgången i Lasteyrie-
målet vilket innebär att effekten av domen har haft genomslag i så gott som hela unionen. 

 

                                                 
113 Mål C-470/04, N-målet, p. 49, se även KOM (2006) 825 slutlig, s. 4. 

114 KOM (2006) 825 slutlig, s. 4. 
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5 Tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL 

5.1 Inledning 
I det här kapitlet framställs en fördjupad presentation av tioårsregeln, både i dess tidigare 
och nuvarande lydelse. Problematiken kring den tidigare lydelsen vilket resulterade i ut-
vidgningen av tioårsregeln undersöks och för att kunna utröna de bakomliggande motiven 
till utvidgningen av regeln granskas förarbetena grundligt. Vidare diskuteras och utreds till-
lämpningen av tioårsregeln i dess nuvarande lydelse och de problem som kan uppstå vid 
tillämpning av regeln framställs. 

5.2 Förarbete till utvidgningen av tioårsregeln 

5.2.1 Inledning 

Syftet med tioårsregelns tillkomst var att tillförsäkra Sverige beskattning av kapitalvinster då 
avyttring av svenska aktier sker vid eller efter utflyttning från landet. Om bestämmelsen 
inte hade införts skulle kapitalvinsten för den utflyttade uppskjutas till dess han var begrän-
sat skattskyldig i Sverige, vilket skulle innebära att kapitalvinstbeskattning inte längre sker i 
landet.115 

Enligt den tidigare lydelsen av tioårsregeln var personer som flyttar från Sverige begränsat 
skattskyldiga för kapitalvinster vid avyttring av andelar i bland annat svenska aktiebolag och 
vissa andra delägarrätter under tio år efter utflyttning. Enligt propositionen116 föreslogs att 
tioårsregeln expanderas till att även omfatta utländska andelar och delägarrätter. Motivet till 
ändringen var att tioårsregeln behövde effektiviseras för att undvika att den svenska skatte-
basen urholkas.117 Ytterligare ändringar av regeln föreslogs men dessa kommer inte att ut-
redas närmre.  

Regeringens förslag innebar genomgående att utflyttade personer skall vara begränsat skatt-
skyldiga under tio år efter utflyttning även för kapitalvinster som uppstår vid avyttring av 
utländska delägarrätter och andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Tioårs-
regeln i dess tidigare lydelse omfattade endast kapitalvinster som uppkom vid avyttring av 
delägarrätter och andelar som förvärvats under tiden som den utflyttade personen var obe-
gränsat skattskyldig i Sverige. Vidare innehåller propositionen förslag om att delägarrätter 
som utgivits av utländska bolag, och andelar i utländska bolag som har ersatt de andelar 
som personen förvärvade när den var obegränsat skattskyldig i Sverige genom exempelvis 
andelsbyte eller fusion, även skall omfattas av regeln. Vid avyttring av delägarrätter och an-
delar i bolag som var svenska vid förvärvet, men som övergår till att vara utländska efter 
det att personen upphört att vara obegränsat skattskyldig i Sverige, kvarstår ändock den 
svenska skattskyldigheten.118 

                                                 
115 Prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor., s. 17. 

116 Prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor. 

117 Prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor, s. 1. 

118 Prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor., s.16. 
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Det tionde bolagsdirektivet som har implementerats i svensk rätt påverkar tillämpningen av 
tioårsregeln. Direktivet innehåller bestämmelser som reglerar fusioner mellan bolag hem-
mavarande i olika medlemsstater. För att undvika att svenskt beskattningsanspråk går förlo-
rat vid gränsöverskridande fusioner inbegrips i tioårsregeln situationer då svenska andelar 
och delägarrätter övergår till att vara utländska efter det att personen inte längre är obe-
gränsat skattskyldig i Sverige.119  

En utflyttad begränsat skattskyldig person är enligt tioårsregeln i dess tidigare lydelse skatt-
skyldig för kapitalvinster som uppstår vid avyttring av specifikt uppräknade delägarrätter 
och fordringsrätter från svenska aktiebolag, svenska handelsbolag och svenska ekonomiska 
föreningar samt, i vissa situationer, även för andelar i europakooperativ och europabolag. 
Den begränsat skattskyldige är skattskyldig i Sverige för kapitalvinster vid avyttring om han 
vid något tillfälle under det år avyttring sker eller under de tio föregående åren har varit bo-
satt i Sverige eller stadigvarande vistats här.120  

På grund av utvecklingen på värdepappersmarknaden föreslås i propositionen att en hän-
visning till definitionen av delägarrätter i 48 kap. 2 § IL skall införas.121 Resultatet av hän-
visningen till delägarrättsdefinitionen är att fler delägarrätter och fordringsrätter omfattas 
än de som tidigare uppräknats. Således omfattas även optioner och terminer avseende ak-
tieindex samt andelar i investeringsfonder. Utvidgning till att omfatta investeringsfonder 
anser regeringen bör inte genomföras i nuläget och därför föreslås att denna typ av värde-
papper exkluderas från tioårsregeln.122  

5.2.2 Uppkommen kritik till utvidgning av tioårsregeln 

Med beaktande av domen i X och Y-målet har tioårsregeln, i dess tidigare lydelse, inte fun-
gerat ändamålsenligt. Domstolens avgörande medförde att delägare i svenska bolag kunde 
avyttra sina andelar till utländska bolag till underpris utan att beskattning uppstod. Då an-
delar i det utländska bolaget har avyttrats efter personens utflyttning från landet hade Sve-
rige inte beskattningsrätt på den uppkomna kapitalvinsten. Sverige förlorar beskattningsrät-
ten på grund av att tioårsregeln endast omfattar situationer då svenska andelar eller delägar-
rätter avyttras av begränsat skattskyldiga personer som har flyttat från Sverige. Risk för att 
den svenska skattebasen urholkas föreligger således, varför tioårsregeln bör utvidgas för att 
effektivare beskattning av kapitalvinster skall kunna ske. Enligt förslaget i propositionen 
bör tioårsregeln även omfatta kapitalvinster som uppstår vid avyttring av utländska delägar-
rätter och andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person med kravet att förvärvet 
har skett när personen var obegränsat skattskyldig i Sverige.123  

Kammarrätten i Göteborg ansåg att utvidgningen av tioårsregeln kommer att medföra problem 
vid kontroll av avyttring av andelar efter utflyttning och menar att utvidgningen inte kom-
mer att få önskat genomslag i praktiken. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet 
finner att ytterligare utredning, huruvida och i vilken utsträckning den föreslagna lydelsen 
av tioårsregeln kan tillämpas enligt Sveriges gällande skatteavtal, måste genomföras. Skatte-

                                                 
119 Prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor, s. 20. 

120 Tidigare lydelse av tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL, se även prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor, s. 17.  

121 Prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor., s. 18. 

122 Prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor., s. 18-19. 

123 Prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor., s. 17-18. 
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betalarnas Förening är tveksam till förslaget eftersom de anser att Sveriges ingångna skatteav-
tal till stor del gör den nya utformningen av tioårsregeln verkningslös och borde därmed 
inte genomföras. Likaså anser Sveriges advokatsamfund att den önskade effekten av den före-
slagna lydelsen hindras av skatteavtalens utformning.124   

Skatteverket anser att bestämmelser för beskattning vid utflyttning från Sverige bör övervä-
gas som en lösning på problematiken kring tioårsregeln. En sådan lösning skulle vara för-
delaktig i syfte att skydda den svenska skattebasen. Skatteverkets förslag innebär att oreali-
serade kapitalvinster på andelar tas upp till beskattning vid utflyttningstillfället i kombina-
tion med att möjlighet till uppskov för betalning av den påförda skatten ges den skattskyl-
dige. Beskattningen skulle därmed ske vid verklig avyttring av andelarna och eventuell ned-
gång av värdet på andelarna skulle beaktas då den slutgiltiga skatten uttas. Krav på säkerhet 
för beviljande av uppskov med betalning av skatten skall inte ställas på den skattskyldige. 
Således är förslaget förenligt med EG-rättens proportionalitetskrav vid olikbehandling gäl-
lande överlåtelse av gränsöverskridande karaktär jämfört med en transaktion inom landet.125 

Regeringen delar remissinstansernas uppfattning att bestämmelser om utflyttningsskatt bör 
övervägas och utredas vidare. Regeringen anser, att sådan utredning är alltför omfattande 
för den här propositionens lagstiftningsärende men finner att förevarande förslag om ut-
flyttningsskatt bör återupptas för vidare utredning.126 

5.2.3 Alternativa lösningsförslag till problematiken kring tioårsregeln 

I propositionen utelämnas diskussion avseende viktiga aspekter vid förändring av tioårsre-
geln. För ledning och belysning av problematiken kring tioårsregeln är det relevant att un-
dersöka Statens offentliga utredningar127, eftersom vidare diskussion förs avseende tioårsre-
gelns utvidgning samt eventuella lösningsförslag.  

Tioårsregeln är en bestämmelse som fokuserar på utflyttningstillfället och efterföljande 
transaktioner. Den beskattningsutlösande händelsen inträffar således vid utflyttning och i 
samband med transaktioner som företas därefter. I slutbetänkandet av utredningen presen-
teras en del förslag på metoder som är intressanta vid denna typ av beskattningssituation.128  

Den första metoden som presenteras är effektivisering av tioårsregeln, som senare kom att 
bli det slutgiltiga förslaget i propositionen. Förslaget innebär att regeln utvidgas till att även 
omfatta utländska delägarrätter och andelar till den del värdet motsvaras av svenska ande-
lar. Enligt utredningen är denna metod inte tillfredställande eftersom många svenska skat-
teavtal måste omförhandlas för att regeln skall kunna tillämpas effektivt. Många skatteavtal 
omfattar i dagsläget inte tioårsregeln och framgångsrik omförhandling av avtalen skulle 
vara mycket svårt att genomdriva. Den föreslagna utvidgningen av tioårsregeln är ändock 
inte tillräckligt effektiv eftersom det utländska företaget har en möjlighet att lyfta utdelning 
utan att träffas av svensk skatt. Tioårsregeln omfattar inte kapitalvinstbeskattning vid ut-
delning för begränsat skattskyldiga personer och således kan företag med enkla medel und-

                                                 
124 Prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor., s. 16. 

125 Prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor., s. 14-15. 

126 Prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor., s. 15. 

127 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, slutbetänkande av 2002 års företagsskatteutredning. 

128 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 216. 
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vika beskattning enligt tioårsregeln. OECD:s modellavtal torde inte heller tillåta att utdel-
ning beskattas i en stat när utdelning lyfts från ett företag i en annan stat till en person med 
hemvist i denna sistnämnda stat. Sammanfattningsvis resulterar utvidgningen av tioårsre-
geln i att det grundläggande skyddsintresset, det vill säga att skydda den svenska skatteba-
sen, ändock inte uppnås.129  

Ytterligare en presenterad metod i slutbetänkandet av utredningen är en allmän reglering 
angående beskattning vid utflyttning från Sverige. Metoden innebär att upparbetade kapi-
talvinster som ännu inte är realiserade tas upp till beskattning vid utflyttningstillfället och 
att uppskov med betalning av påförd skatt uppskjuts till den tidpunkt då verklig avyttring 
av andelarna sker. Bekymmer med denna exitskatt uppstår på grund av Sveriges skatteavtal 
med andra stater, vilket kan innebära att förfarandet står i strid med skatteavtalen. Wiman130 
förespråkar denna metod men påpekar dock att det uppstår problem med sådan utflytt-
ningsskatt på grund av Sveriges skatteavtal vilket resulterar i att en sådan bestämmelse inte 
kan göras gällande i svensk rätt.131 Det kan dock ifrågasättas huruvida sådan utflyttnings-
skatt strider mot de fria rörligheterna i EG-fördraget. 

Vid granskning av en eventuell exitskatt på viss kapitaltillgång måste hänsyn tas till tioårsre-
gelns förhållande till sådan skatt. Exitskatt med möjlighet till uppskov med betalning av på-
förd skatt borde enligt utredningen således ersätta tioårsregeln eftersom samma mål uppnås 
med båda metoder.132 Wiman har resonerat kring tioårsregeln i jämförelse med exitskatt.133 I 
korthet kan klargöras att utifrån skattereglernas utformning bedömer Wiman att tioårsre-
geln bör avskaffas och att en bestämmelse om exitskatt bör införas. Vissa aspekter måste 
dock beaktas för att en bestämmelse av exitbeskattningskaraktär skall vara tillfredställande. 
Den skattskyldige måste medges anstånd med betalning av skatt till den tidpunkt då avytt-
ring faktiskt sker och i den nya hemviststaten måste den skattskyldige få tillgodoräkna sig 
marknadsvärdet vid inflyttningen såsom skattemässigt anskaffningsvärde. Genom att ta 
hänsyn till anskaffningsvärdet vid inflyttning underlättas lösningen av problemet hur en 
eventuell värdenedgång på aktierna framöver skall hanteras. I den situation spörsmålet om 
kontinuitet avseende värdet på aktierna inte kan lösas riskerar den skattskyldige att bli utsatt 
för dubbelbeskattning utan sannolik möjlighet till avräkning av utländsk skatt.134  

En tredje aspekt Wiman anser måste beaktas är huruvida en konstaterad värdenedgång 
borde vara avdragsgill då en orealiserad värdeökning beskattas vid utflyttning. En orealise-
rad värdenedgång borde kunna kvittas mot jämförlig värdeökning i samband med utflytt-
ning. Wimans slutsats är att tioårsregeln gällande beskattning på kapitalvinster för begränsat 
skattskyldiga bör avskaffas till dess ovan nämnda aspekter har lösts.135    

                                                 
129 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 216. 

130 Wiman, Aktieöverlåtelse till underpris, festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 591-592. 

131 Wiman, Aktieöverlåtelse till underpris, festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 591-592, se även SOU 2005:99, 
Vissa företagsskattefrågor, s. 216-217. 

132 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 217. 

133 Wiman, Svenska eller utländska aktier och neutralitet, i festskrift till Gunnar Karnell, s. 833-845. 

134 Wiman, Svenska eller utländska aktier och neutralitet, i festskrift till Gunnar Karnell, s. 843-844. 

135 Wiman, Svenska eller utländska aktier och neutralitet, i festskrift till Gunnar Karnell, s. 844-845 
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Den tredje alternativa metoden presenterad i utredningen är en så kallad återflyttnings-
skatt.136 Återflyttningsskatten syftar till att hindra skenutflyttningar från Sverige. I detta 
sammanhang avses med skenutflyttning personer som flyttar ut under en begränsad tidspe-
riod för att företa en viss planerad transaktion, exempelvis att avyttra en fastighet eller akti-
er och därefter avser att flytta tillbaka till Sverige när syftet med transaktionen har uppnåtts. 
I doktrin har återflyttningsskatt ansetts kunna ersätta tioårsregeln vilket resulterar i att fo-
kus riktas mot de personer som återflyttar till Sverige efter att vissa tillgångar har realiserats 
under en kortare tids boende i utlandet. Personen som flyttar tillbaka till Sverige beskattas 
således för de vinster som har uppkommit under bosättningen utomlands.137  

Kravet för tidslängden av utlandsvistelsen för att undvika beskattning vid återflyttning bör 
bedömas av lagstiftaren. Återflyttningsskatten borde begränsas till ett visst belopp vilket in-
nebär att skatt påförs endast i den situation då vinst under utlandsvistelsen överstiger en 
viss summa.138 Vinster på tillgångar som förvärvas och avyttrats under utlandsvistelsen skall 
inte omfattas av återflyttningsskatten utan beskattningen träffar endast tillgångar som per-
sonen ägde vid utflyttningstillfället. Beskattningen bör endast träffa svenska medborgare 
och personer som flyttar ut efter en längre tids bosättning i Sverige. Således undviks be-
skattning av utlänningar som endast tillfälligt har bosatt sig i Sverige vilket tioårsregeln inte 
lyckas med. Nuvarande tioårsregel är tillämplig i den situation en utländsk medborgare bo-
sätter sig i Sverige och därmed får sitt hemvist här och efter ett antal år flyttar tillbaka till 
sitt hemland. I denna situation blir personen i fråga skattskyldig för kapitalvinster under tio 
år efter utflyttning vilket inte anses rättvist.139 

Syftet med återflyttningsskatt är att försätta den återflyttade personen i samma skattemässi-
ga kapitalvinstsituation som skulle ha förekommit om personen valt att stanna kvar i Sveri-
ge. Därmed bör avräkning medges för utländska kapitalvinstskatter som betalats under bo-
sättningen utomlands, likaså bör även hänsyn tas till kapitalförluster vid återflyttningsbe-
skattning. Återflyttningsskatt bör ersätta tioårsregeln eftersom en sådan bestämmelse träffar 
den kategori av personer som ägnar sig åt otillbörlig skatteflykt samtidigt som den undviker 
att påföra kvardröjande skattskyldighet för personer som flyttar från Sverige utan motiv till 
skatteflykt.140 

Oavsett om metoden om utflyttningsskatt eller återflyttningsskatt anses passande måste 
hänsyn tas till EG-rätten. Lasteyrie-målet som är refererat i föregående kapitel har exempel-
vis påvisat att bestämmelse om exitskatt i fransk nationell rätt ansågs strida mot EG-
rätten.141 

                                                 
136 Sundgren, Beskattning av reavinster vid ”skenutflyttning”, SvSkT 1999, s. 678-682. 

137 Sundgren, Beskattning av reavinster vid ”skenutflyttning”, SvSkT 1999, s. 680-681. 

138 Sundgren, Beskattning av reavinster vid ”skenutflyttning”, SvSkT 1999, s. 680-681. 

139 Sundgren, Beskattning av reavinster vid ”skenutflyttning”, SvSkT 1999, s. 681. 

140 Sundgren, Beskattning av reavinster vid ”skenutflyttning”, SvSkT 1999, s. 681-682. 

141 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 217. 
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5.2.4 Kommentarer kring förarbetet avseende utvidgningen av tioårs-
regeln 

I slutbetänkandet av utredningen framställs inte en lösning som är fullständigt tillfredstäl-
lande för utflyttningssituationer, däremot pekar utredningen på vissa metoder som kan vara 
önskvärda. Ytterligare utredning och analys krävs således för att en tillfredsställande lösning 
skall kunna uppnås. 

Av de tre föreslagna metoderna i slutbetänkandet av utredningen valdes utvidgning av tio-
årsregeln, vilken presenteras i propositionen, som lösning på problemet. Regeringen fram-
håller att Skatteverkets förslag om bestämmelser för beskattning vid utflyttning bör utredas 
vidare men väljer att lämna det därhän och bestämmer i lagstiftningsärendet att utvidga tio-
årsregeln. Därmed kan det ifrågasättas om den valda lösningen i propositionen är den mest 
ändamålsenliga eller om det var den enklast genomförbara lösningen. Resonemanget i pro-
positionen tyder på att utvidgningen av tioårsregeln endast är en temporär lösning och att 
ytterligare utredning krävs för att komma åt problematiken vid utflyttningssituationer.   

5.3 Problematik kring tioårsregeln i dess tidigare lydelse 
De senaste årens förändringar i inkomstskattelagen har i många fall föranletts av EG-
rättens krav om lika behandling av svenska och utländska skattesubjekt. En effektivare ut-
formning av tioårsregeln är ett exempel på hur svensk rätt träffats av ett EG-rättsligt krav 
om förändring.  

X och Y-domen medförde att det inte gick att upprätthålla reglerna i 53 kap. IL om beskatt-
ning av tillgångars övervärde vid överlåtelse till utländska juridiska personer. Skattebasens 
grund låg dock i tioårsregelns utformning och dess begränsning till beskattning av svenska 
aktier, varför också denna regel påverkades av utgången i målet. Domen ledde till en förlo-
rad effekt av beskattning eftersom säkerställandet av svenskt beskattningsanspråk inte läng-
re kunde bevaras enbart med hjälp av tioårsregeln.142 Att förändra en lagtext kräver omfat-
tande och noggrant arbete varför det oftast dröjer innan ett domslut får ett faktiskt genom-
slag i nationell lag. Även efter det att X och Y-domen fastslogs kunde den bristande ut-
formningen av tioårsregelns utnyttjas eftersom regeln inte omfattade utländska andelar och 
delägarrätter. 

Efter X och Y-domen tillsatte regeringen en utredning där det konstaterades att så länge ett 
rörelsedrivande bolag placeras under ett utländskt bolag, som ägs av samma fysiska person 
som det rörelsedrivande bolaget, är det möjligt att undgå svensk beskattning genom den ti-
digare bristfälliga lydelsen av tioårsregeln.143 Vid domens fastställande kunde därmed före-
tag till underpris överlåta sina andelar till ett utländskt företag som ägs direkt eller indirekt 
av det förstnämnda företaget och på så sätt undgå beskattning om andelsägaren även bytte 
hemvist. Den kortsiktiga lösningen för denna typ av skatteplanering resulterade i en effek-
tivisering av tioårsregeln vilket innebar att även utländska andelar omfattades av regeln.144 

                                                 
142 Finansdepartementets promemoria, Vissa Kapitalbeskattningsfrågor, s. 13-14.  

143 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 203.  

144 Även andra ändringar genomfördes för att effektivisera tioårsregeln. Vi går dock inte in på de andra änd-
ringarna eftersom de inte har stor betydelse för uppsatsen.  
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Syftet med ändringen i bestämmelsen har således varit att förhindra oönskade skatteplane-
ringstransaktioner i samband med utflyttning från Sverige.145 

Problemet med tioårsregelns tidigare lydelse kan sägas ha legat i avsaknaden av möjlighet 
till uppskov med beskattning av kapitalvinst då det förvärvande bolaget inte var svenskt el-
ler för det fall ett svensk bolag hade en delägare som direkt eller indirekt var en utländsk ju-
ridisk person. Den svenska lagstiftarens förklaring till bestämmelsens utformning, i dess ti-
digare lydelse, ansågs vara ett försäkrande om att uppskov med skatt endast skulle ske i si-
tuationer då kapitalvinsten med all säkerhet blev föremål för svensk beskattning vid själva 
avyttringstillfället.146 Från och med 1 januari 2008 omfattar tioårsregeln även utländska an-
delar som förvärvats av någon som stadigvarande vistats i Sverige eller varit bosatt här nå-
gon gång under de senaste tio åren före reell avyttring. Regeln omfattar också andelar som 
trätt istället för de ursprungliga andelarna.  

Fråga om och när tioårsregeln är tillämplig, i dess tidigare lydelse eller i nuvarande utform-
ning, har i praktiken samma svar. Tioårsregeln är endast tillämplig i situationer där Sverige 
inte har ett skatteavtal med den stat dit den utflyttade personen bosätter sig. Enligt skatte-
rättens gyllene regel får skatteavtal inte utvidga beskattningsrätten för den skattskyldige 
utan får endast inskränka beskattningsrätten. Tioårsregeln blir därför, huru än dess lydelse 
eller existens må vara, vanligtvis verkningslös eftersom Sverige i dagsläget har skatteavtal 
med samtliga medlemsstater.147 

I jämförelse med andra länder har Sverige en hög beskattning på aktier i så kallade fåmans-
aktiebolag, eftersom beskattning till viss del sker i inkomstslaget tjänst. Hög beskattning le-
der inte sällan till en önskan för aktieägaren att minska sin skatt genom exempelvis utlands-
bosättning. Tioårsregeln har på så sätt utnyttjats av framförallt fåmansbolagsdelägare ge-
nom att de förvärvar aktier i ett utländskt bolag. Fåmansbolagsdelägaren säljer sedan in de 
svenska andelarna till det utländska bolaget som i sin tur säljer andelarna i sitt svenska dot-
terbolag. Det utländska bolagets ägare kan i denna situation flytta från Sverige och avveckla 
det utländska företaget på ett lämpligt sätt och undkomma svensk beskattning av aktier-
na.148 En undersökning genomförd av Skatteverket visar en ökning om 80 % av antalet ut-
vandrade fåmansbolagsdelägare mellan åren 2002 och 2006.149  

Det kan dock anses som ett stort steg att flytta utomlands för att åstadkomma en lindrigare 
beskattning. Genom utgången av X och Y-målet kan dock fåmansbolagsdelägare utan att 
flytta från Sverige kringgå svensk beskattning. Fåmansbolagsdelägaren kan bilda ett bolag i 
annan stat för att därefter överlåta aktierna i fåmansaktiebolaget till det utländska bolaget 
för omkostnadsbeloppet. Det fria kapitalet kan sedan delas ut till det utländska moderbola-
get, alternativt sker en avyttring av moderbolagets aktier i det svenska bolaget. Fåmansbo-
lagsdelägaren kan i detta skede utnyttja utlandets avsaknad av låneförbud och låna upp 
pengar av det utländska bolaget. Därmed har den ursprunglige fåmansbolagsdelägaren er-

                                                 
145 Finansdepartementets promemoria, Vissa kapitalbeskattningsfrågor, s. 13. 

146 Mutén, Den europeiska gemenskapens diskrimineringsförbud och dess skattekonsekvenser: den svenska 
erfarenheten, SvSkT 2002, s. 567-569.  

147 Sundgren, Yttrande till Finansdepartementet avseende Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor, s. 2.  

148 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, Pointlex 2007.  

149 Intervju med Hansson, Skatteverket, Jönköping, 30 oktober 2008.  
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hållit likvida medel utan beskattning som annars skulle ha beskattats som exempelvis utdel-
ning.150 

5.4 Tillämpning av nuvarande tioårsregel 
Tioårsregeln har trots sin nya utformning inte stor tillämpning i praktiken och få situationer 
uppstår där fysiska personer träffas av regeln. Orsaken till den ringa tillämpningen av be-
stämmelsen beror på de skatteavtal Sverige har ingått med andra stater. Eftersom skatteav-
talen inskränker beskattningsanspråket utesluts tillämpningen av tioårsregeln vilket vi 
kommer utreda mer utförligt i nästföljande kapitel. Resultatet av det anförda leder till att 
tioårsregeln är en teoretisk regel som har ett mindre genomslag i praktiken.151 

5.4.1 Andelsbytesmålet, RÅ 2008 not 71 

Domen i andelsbytesmålet152 är högst aktuellt och relevant för vår uppsats. En av rättsfrå-
gorna i målet berörde tillämpningen av tioårsregeln i 3 kap. 19 IL vilken inte besvarades av 
Regeringsrätten utan återförvisades till Skatterättsnämnden för prövning. På grund av må-
lets karaktär och att ovan nämnda rättsfråga är outredd leder andelsbytesmålet till att vara 
oerhört intressant för utredningen av frågeställningen i uppsatsen.  

5.4.1.1 Referat 

Målet behandlar en fysisk person som avyttrade sina andelar i ett aktiebolag i samband med 
ett andelsbyte år 2001, där andelarna utgjorde kapitaltillgångar. Andelarna avyttrades mot 
betalning i form av andelar i SCA hemmavarande i Luxemburg. Vid andelsbytet uppfyllde 
personen förutsättningarna för uppskovsgrundande andelsbyte enligt reglerna i 49 kap. IL. 
Kapitalvinsten för de avyttrade andelarna fördelades på de mottagna andelarna i form av 
uppskovsbelopp enligt bestämmelserna för uppskovsgrundande andelsbyte.153  

Reglerna i 49 kap. IL ändrades 2003 till att omfatta fysiska personers andelsbyten endast 
om den avyttrade andelen utgjorde en lagertillgång. Uppskovsbeloppet skulle tas upp som 
intäkt om en fysisk person inte längre uppfyllde villkoret att vara bosatt eller stadigvarande 
vistas här enligt 49 kap. 26 § IL. Om villkoret inte uppfylldes förlorade den fysiska perso-
nen rätten till uppskovsbeloppet och behövde därför ta upp beloppet som intäkt för be-
skattning.154 

Den fysiska personen hade för avsikt att bosätta sig i Storbritannien eller i någon annan 
medlemsstat. Efter utflyttningen skulle personen därmed inte att vara obegränsat skattskyl-
dig i Sverige eftersom han inte stadigvarande vistats här eller hade väsentlig anknytning till 
Sverige. Rättsfrågan domstolen hade att bedöma var om en tillämpning av 49 kap. 26 § IL 
stred mot EG-rättens fria rörligheter stadgade i artiklarna 39 och 43 i EG-fördraget och be-
skattning därmed inte skulle ske. Vidare skulle domstolen bedöma huruvida Sverige hade 
rätt att beskatta uppskovsbeloppet vid avyttring av de mottagna andelarna efter personens 

                                                 
150 Dnr. 131 719078-05/112, s.3-4.  

151 Intervju med Hansson, Skatteverket, Jönköping, 30 oktober 2008.  

152 RÅ 2008 not 71, domen fastslogs den 24 april 2008.  

153 Skatterättsnämndens förhandsbesked, Dnr. 70-06/D, s. 1-2. 

154 Skatterättsnämndens förhandsbesked, Dnr. 70-06/D, s. 2. 
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utflyttning från Sverige med stöd av tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL då personen inte längre var 
obegränsat skattskyldig i Sverige.155  

Regeringsrätten ansåg att personen i fråga behandlades negativt när denne beskattades för 
uppskovsbeloppet vid utflyttning från Sverige till en annan medlemsstat i förhållande till en 
person som fortsätter att vara bosatt i Sverige. Den föranledda beskattningen ansågs utgöra 
en inskränkning i rätten till fri rörlighet vilket fungerar avskräckande för medborgare att 
flytta ut från staten för att bosätta sig i en annan medlemsstat. Sådan behandling av med-
borgarna strider mot artikel 39 och 43 i EG-fördraget.156 Däremot kan bestämmelser i na-
tionell rätt som inskränker den fria rörligheten motiveras av tvingande hänsyn till allmänin-
tresset. Vad gällde frågan huruvida grund för rättfärdigande förelåg hänvisar Skatterätts-
nämnden till resonemanget i N-målet som finns beskrivet i föregående kapitel. Enligt N-
målet är syftet att säkerställa fördelningen av beskattningsrätten två stater emellan ett legi-
timt syfte som kan rättfärdigas. På jämförligt sätt var syftet med den svenska regeln att sä-
kerställa Sveriges beskattningsrätt på en värdeökning som uppkommit i landet.157         

Regeringsrätten fann att bestämmelsen i 49 kap. 26 § IL kunde motiveras av tvingande hän-
syn till allmänintresset men ansåg att syftet med bestämmelsen skulle kunna uppnås på ett 
mer proportionerligt sätt. Skatterättsnämnden föreslog att ett mindre ingripande tillväga-
gångssätt att uppnå syftet med bestämmelsen var exempelvis, att beskattning utförs först då 
äganderätten till de mottagna andelarna vid andelsbytet övergår till någon annan eller de 
upphör att existera, vilket är stadgat i huvudregeln i 49 kap. 19 § IL.158 Enligt EGD:s be-
dömning i N-målet måste hänsyn tas till eventuell värdenedgång som kan uppstå efter ut-
flyttning om den inte beaktas i den nya hemviststaten vid sådan typ av beskattning.159 För 
andelsbytesmålet innebär det att proportionalitetskravet förutsätter en möjlig utväg till att 
kvitta en förlust som uppstått på de tillbytta aktierna mot det uppskovsbelopp som skall 
beskattas. Beskattning vid tidpunkten för utflyttning från Sverige anses således utgöra ett 
oproportionerligt ingrepp vilket inte är förenligt med EG-rättens likabehandlingsprincip. 
Förskjutning av beskattningstidpunkten enligt 49 kap. 19 § IL som föreslås anses däremot 
förenlig med fördragsbestämmelserna i EG.160   

Med hänsyn till det ovan anförda fann Regeringsrätten, att personen i målet inte skulle ta 
upp det belopp till beskattning som denne enligt 49 kap. 26 § IL skulle beskattas för, när 
han bosatt sig utomlands.161 

Regeringsrätten stod bakom Skatterättsnämnden förslag att beskattningstidpunkten fram-
flyttas genom att uppskovsbeloppet beskattas vid den tidpunkt som följer av huvudregeln i 
49 kap. 19 § IL och fastslog att förfarandet inte strider mot EG-rätten. Beskattningstid-
punktens framflyttning måste även understödjas av bestämmelsen i 3 kap. 19 § IL angående 
begränsad skattskyldighet av kapitalvinster eftersom personen i målet efter utflyttning 

                                                 
155 RÅ 2008 not 71, s. 2. 

156 RÅ 2008 not 71, s. 3, se även Skatterättsnämndens förhandsbesked, Dnr. 70-06/D, s. 3. 

157 Prop. 1998/99:15, s. 196, se även Skatterättsnämndens förhandsbesked, Dnr. 70-06/D, s. 4. 

158 RÅ 2008 not 71, s. 3, se även Skatterättsnämndens förhandsbesked, Dnr. 70-06/D, s. 4. 

159 Mål C-470/04, N-målet, p. 54, se även Skatterättsnämndens förhandsbesked, Dnr. 70-06/D, s. 4. 

160 Skatterättsnämndens förhandsbesked, Dnr. 70-06/D, s. 4-5. 

161 RÅ 2008 not 71, s. 3. 
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kommer att vara begränsat skattskyldig i Sverige. Frågan om tillämpningen av tioårsregeln 
bör även besvaras och frågan återförvisades till Skatterättsnämnden för prövning.162    

5.4.1.2 Analys 

Vi hade önskat en utförligare argumentation av Regeringsrättens domslut i aktuellt mål, vil-
ket Skatterättsnämnden är ett gott föredöme för. De analyserade rättsfrågan mer omfattan-
de än Regeringsrätten och diskuterade även konsekvenserna av att den stridande bestäm-
melsen inte kunde tillämpas, något som uteblev från Regeringsrättens sida. Skatterätts-
nämnden framförde att huvudregeln i 49 kap. 19 § IL borde tillämpas i stället för den för-
dragsstridiga bestämmelsen. Vid sådan beskattning hänvisar Skatterättsnämnden till EGD 
och dess bedömning i N-målet där ytterligare krav ställdes vid prövningen av proportionali-
teten av syftet som uppnås med bestämmelsen. För att regler skall bedömas vara propor-
tionerliga enlig N-målet, anser nämnden att hänsyn måste tas till värdenedgångar av ande-
larna efter utflyttningen från Sverige om de inte uppmärksammas av den nya hemviststaten. 
Skatterättsnämnden bedömde att likabehandlingsprincipen i EG-rätten kräver att det be-
lopp som skulle tas upp som intäkt vid utflyttningstillfället istället skall tas upp det beskatt-
ningsår då andelsägaren avyttrar de mottagna andelarna. Möjlighet till kvittning av förlust 
på de mottagna andelarna är också ett krav. 

Skatterättsnämnden bedömer att förskjutning i tiden av beskattningstidpunkten ligger inom 
ramen för tillämpning av de relevanta fördragsbestämmelserna, vilket är ett oklart uttalande 
som öppnar upp för flera tolkningsalternativ. En möjlig tolkning är att huvudregeln i 49 
kap. 19 § IL även efter utflyttning från Sverige tillämpas tillsammans med rätt till kvittning 
av förlust på de mottagna andelarna. Regeringsrätten verkar ha följt denna tolkning av Skat-
terättsnämndens motivering, vilket talar för att kringliggande bestämmelser såsom huvud-
regeln kan ersätta en regel som konstaterats strida mot EG-fördraget. Vidare fastslog Re-
geringsrätten att en senareläggning av beskattningstidpunkten måste ha stöd i lagrummet 
om begränsad skattskyldighet i tioårsregeln på grund av att personen var begränsat skatt-
skyldig i Sverige efter utflyttningen. Denna fråga återförvisades till Skatterättsnämnden på 
grund av instansordningsskäl. Återförvisandet av frågan kring tioårsregeln och det tillväga-
gångssätt som domstolen tolkar Skatterättsnämndens motivering i målet talar för att Reger-
ingsrätten anser att kringliggande regler kan tillämpas när en bestämmelse är fördragsstri-
dig.  

Ståhl163 gör dock en annan tolkning av Skatterättsnämndens motivering. Hon menar att 
nämnden, med stöd av likabehandlingsprincipen i EG-fördraget, förändrade rekvisiten i 49 
kap. 26 § IL på ett sätt att beskattningstidpunkten flyttas fram till den tidpunkt då de mot-
tagna andelarna avyttras. Denna förändring menar Ståhl kunde ske med stöd av reglerna 
om fri rörlighet i artikel 39 och 43 i EG-fördraget, vilket medförde att Skatterättsnämnden 
med detta tolkningssätt gav EG-fördraget direkt effekt. Ståhl var en av ledamöterna i Skat-
terättsnämnden i andelsbytesmålet vilket talar för att det är detta tolkningssätt som påvisar 
hur nämnden resonerade i dessa frågor. Stöd för Ståhls tolkning av Skatterättsnämndens 
motivering går dock inte att utläsa i Regeringsrättens domskäl i andelsbytesmålet.      

                                                 
162 RÅ 2008 not 71, s. 3-4. 

163 Ståhl, Hur ska svenska domstolar hantera fördagsstridiga skatteregler?, Europarättslig Tidskrift nr. 3 2008, 
s. 127-128, se även Cejie, Regeringsrättens tolkning och tillämpning av svenska utflyttningsskatteregler, SN 
2008, s. 541. 
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Vad gäller prövning av tioårsregeln föreligger även här skillnad i Skatterättsnämndens och 
Regeringsrättens uppfattningar. Enligt Ståhl bedömde Skatterättsnämnden att beskattning 
vid avyttring av de tillbytta andelarna kunde genomföras på grund av den skattskyldighet 
som förekom vid tidpunkten för utflyttning. Regeringsrätten ansåg att det måste ha funnits 
en bestämmelse i svensk rätt som gör personen skattskyldig i Sverige även vid tidpunkten 
för avyttring.164  

5.5 Aspekter kring problematiken med tioårsregeln i dess 
nuvarande lydelse 

Från och med 1 januari 2008 omfattar tioårsregeln även utländska andelar som förvärvats 
av någon som stadigvarande vistats i Sverige eller varit bosatt här någon gång under de se-
naste tio åren före reell avyttring. Som tidigare nämnts föranleddes förändringen av tioårs-
regeln av en effektivisering för att undvika att den svenska skattebasen urholkas.165 I förar-
betet till lagförslaget om utvidgningen av tioårsregeln förs en diskussion om möjligheten att 
skjuta upp beskattningen genom uppskov som en lösning i enlighet med EG-rätten vilken 
även kan fungera skyddande för den svenska skattebasen.166  

Tioårsregeln kan sägas vara en typ av exitskatteregel eftersom den grundas på en utsträckt 
hemvistprincip vilket överensstämmer med definitionen av exitskatt.167 Exitskatter i sig har 
inte ansetts strida mot EG-rätten, dock kan slutsats dras från Lasteyrie-domen, att Sveriges 
exitskatteregler vad gäller bland annat andelsbyten kan betraktas som oförenliga med EG-
rätten. I det senare avgjorda N-målet konstaterades att regler om exitskatt i form av upp-
skovsbeskattning måste anses godkända av EGD, i alla fall då de inte är förenade med allt-
för hårda krav för den skattskyldige. I det svenska andelsbytesmålet påvisades att för det 
fall uppskov medges vid utflyttning kan inte utländska andelar beskattas med hjälp av tio-
årsregeln då andelarna förvärvats efter den tidpunkt den skattskyldige upphör att vara obe-
gränsat skattskyldig i Sverige.168 Tioårsregeln omfattar endast utländska andelar som förvär-
vas innan den skattskyldige upphör att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. 

Att skattskyldighet uppstår i Sverige för kapitalvinst på utländska andelar som förvärvats 
under tiden den skattskyldige var obegränsat skattskyldig i Sverige eller stadigvarande vista-
des här medför att skattskyldigheten grundas på en utvidgad hemvistprincip.169 Tioårsregeln 
uttrycks i form av en utvidgad skattskyldighet vilket innebär att Sverige utvidgar sitt be-
skattningsanspråk en tid efter den skattskyldige har flyttat ut från landet. Vid tidpunkten för 
utflyttningen är värdeökningarna på andelarna latenta eftersom avyttring ännu inte har skett 

                                                 
164 Ståhl, Hur ska svenska domstolar hantera fördagsstridiga skatteregler?, Europarättslig Tidskrift nr. 3 2008, 
s. 128, se även Cejie, Regeringsrättens tolkning och tillämpning av svenska utflyttningsskatteregler, SN 
2008, s. 542. 

165 Prop. 2007/08:12, s.1.  

166 SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor, s. 216-217, se även prop. 2007/08:12, s.13-14. 

167 Se bl.a. Mutén, EG-domstolen och exitskatten, Skattenytt 2004 s. 294.  

168 Skatteverkets styrsignal, Beskattning av vinst på bortbytta aktier för personer som flyttar till annat EES-
land, s. 7. 

169 Dahlberg, Skattenytt Internationellt, SN 2007, s. 225.   
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vilket medför att tioårsregeln kan sägas utgöra en regel i form av utvidgad skattskyldighet 
gällande en orealiserad kapitalinkomst.170  

Vad gäller beskattning av kapitalvinst som uppstår på svenska andelar tillämpas källstats-
principen eftersom kapitalvinsten härleds till Sverige under tiden då den skattskyldige var 
obegränsat skattskyldig i Sverige eller stadigvarande vistades här. Tioårsregeln ger således 
uttryck för två olika skatteteoretiska principer vilket är högst betänkligt med tanke på att 
andelarnas ursprung ger upphov till olikartad behandling. En utsträckt hemvistprincip är i 
sig inte ett hinder för EG-rättens fria rörligheter så länge det inte leder till negativ särbe-
handling. Dock kan det ifrågasättas om avräkning är ett krav för att den utsträckta hem-
vistprincipen skall anses förenlig med EG-rätten.171 

Ett problem som kan uppkomma med lagtextens utformning är hur tidsfristen i tioårsre-
geln skall beräknas. Lagtexten uttrycker ”det kalenderår då avyttringen sker”172 som tidpunkt då 
tioårsperioden börjar löpa. Problemet ligger i att en del av de finansiella instrument som nu 
är intagna i bestämmelsen inte kan avyttras varför ordet och betydelsen av avyttring kan för-
anleda oklarheter gällande påbörjad tidsberäkning.173  

Tioårsregelns utformning träffar inte bara fysiska personer som ansetts bosatta i Sverige 
någon gång under den senaste tioårsperioden utan träffar även de som under samma period 
ansetts stadigvarande vistats här. Vidare kan ytterligare problem uppstå med den nya om-
formuleringen i tioårsregeln eftersom ”utländskt företag” i dagsläget inte finns definierad i 
IL.174 

Redan i remissinstansernas yttrande till lagförslaget om den nya tioårsregelns utformning 
kunde kritik mot möjligheten att alltför lätt kringgå tillämpningen av regeln utläsas. Oavsett 
regelns utformning är det relativt enkelt för den uppfinningsrike att utnyttja något av Sveri-
ges skatteavtal för att arrangera ett innehav av utländska aktier efter den tidpunkt en skatt-
skyldig anses vara obegränsat skattskyldig som resulterar i svensk skattefrihet.  

Utformningen av skatteavtalen kan begränsa den svenska beskattningsrättens omfattning. 
Många skatteavtal som Sverige har slutit med andra stater begränsar tidsperioden för be-
skattning och i vissa avtal inskränks rätten till beskattning helt eller delvis efter hemvistbyte. 
Somliga skatteavtal stadgar dessutom att svensk beskattning endast får ske avseende svens-
ka aktier. Slovenien175 och Grekland är medlemsstater med vilka Sverige har ingått skatteav-
tal som stiftar att den utflyttades nya hemviststat har exklusiv beskattningsrätt till vinster på 
aktier oavsett var bolaget har hemvist.176 Av dessa anledningar kan den utvidgade utform-
ningen av tioårsregeln anses verkningslös. Regeln har endast effekt för det fall utflyttning 

                                                 
170 Cejie, Utgör tioårsregeln hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget, SN 2008, s. 254. 

171 C-513/03, Van Hilten, p. 45, 51 samt domslutet, se även Cejie, Utgör tioårsregeln hinder mot de fria rör-
ligheterna i EG-fördraget, SN 2008, s. 254-258. 

172 3 kap. 19 §, 1 st. IL.  

173 Skatteverkets styrsignal, Beskattning av vinst på bortbytta aktier för personer som flyttar till annat EES-
land, s. 7. 

174 Näringslivets Skattedelegations remissyttrande till Finansdepartementets promemoria Vissa Kapitalbe-
skattningsfrågor, s. 2.  

175 Sverige har inget separat skatteavtal med Slovenien, men ingår som en part i skatteavtalet med Jugoslavien. 

176 Sundgrens yttrande till Finansdepartementets promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor, s. 3. 
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sker till ett land med vilket Sverige saknar skatteavtal, eller möjligen i situationer då skatte-
avtalet inte inskränker rätten till vad som skall beskattas.177  

Den nya utformningen av tioårsregeln har därför obetydligt genomslag i praktiken eftersom 
skatteavtalen oftast inte ger Sverige någon beskattningsrätt vid framtida aktieavyttringar.178 
Ett exempel på möjligt kringgående av tioårsregeln är att utnyttja skatteavtal som stadgar en 
rätt för Sverige som icke-hemviststat att beskatta vinster som en person i den andra avtals-
staten förvärvar vid överlåtelse av aktier i bolag med svensk hemvist. Därigenom kan akti-
erna överlåtas till underpris till ett startat bolag innan utflyttning i den avtalsslutande staten, 
eller annan EES-stat, och på så sätt undgå svensk beskattning genom avtalet.179  

Skyldighet att upplysa andra stater om aktieförsäljning av en person med hemvist i landet är 
inte ett krav, dock är det vanligt förekommande att förhandla om utbyte av skatteupplys-
ningar i skatteavtal.180 För den svenska staten uppstår kontrollproblem avseende den faktis-
ka avyttringen av andelar i den nya hemviststaten i och med utvidgningen av tioårsregeln. 
Endast då Skatteverket begär besked från den nya hemviststaten angående en utflyttad per-
sons transaktioner kan en eventuell avyttring upptäckas. Även i fall där uppgiftsutlämnande 
samarbete har inletts med andra stater kan det enligt Skatteverket181 ändock dröja åratal in-
nan svar inges på förfrågan. För att lösa denna problematik krävs att Sverige genomför en 
aktiv åtgärd för att utveckla kontrolluppgiftsutlämnande. Dock får denna funktion inte vara 
av alltför betungande karaktär för den skattskyldige och således bör, för att inte strida mot 
EG-rätten, ansvaret för kontrollutövandet ligga hos Skatteverket eller annan myndighet.182 

Skatteverket har gett förslag till regler av mer generell karaktär för beskattning vid utflytt-
ning. Uppskjutning av beskattning skulle enligt deras förslag kombineras med en möjlighet 
till beskattningsuppskov. Själva beskattningen skulle utlösas först i samband med avyttring 
av andelar. För att inte strida mot EG-rätten bör värdenedgångar efter utflyttningen beak-
tas samtidigt som krav på säkerhet och dylikt inte får ställas. I och med att regeringen i 
propositionen meddelar att de delar Skatteverkets uppfattning angående generella regler för 
beskattning vid utflyttning måste utformningen anses som en lösning av temporär karaktär 
där det medges att arbete för att åstadkomma en bättre lösning fortskrider.183  

Skatteverket har påtalat den tvivelaktiga situationen där ett bolag endast består av fritt eget 
kapital efter att ha avyttrat sina tillgångar. Genom avyttringen torde, enligt Skatteverkets 
mening, innehavet anses utgöra kapitalplacering som i sin tur inte kan anses utgöra väsent-
ligt inflytande i svensk näringsverksamhet. Om ägaren flyttar ut från Sverige kan denne 
därmed anses vara begränsat skattskyldig. När ägaren är begränsat skattskyldig i Sverige bil-

                                                 
177 Advokatsamfundets remissyttrande nr. R-2007/0688 till Finansdepartementets promemoria Vissa kapital-
beskattningsfrågor, s. 3.  

178 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, s. 2, Pointlex. 

179 Sundgrens yttrande till Finansdepartementets promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor, s. 3.  

180 Se OECD:s modellavtal artikel 26. 

181 Intervju med Hansson, Skatteverket, Jönköping, 30 oktober 2008.  

182 Se bl.a. C-470/04, N-målet.  

183 Prop. 2007/08:12, s. 15.  
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dar denne ett utländskt fåmansaktiebolag och kan då till anskaffningsutgiften överlåta sina 
andelar till detta bolag, vilket innebär att svensk beskattning enligt tioårsregeln undviks.184 

Enligt tioårsregeln beskattas inte utdelning i Sverige för en fysisk person som endast är be-
gränsat skattskyldig.185 Utdelning på svenska andelar för begränsat skattskyldiga personer 
beskattas dock enligt andra svenska bestämmelser, däremot omfattas inte utländska ande-
lar.186 Vidare finns ett komplicerat åläggande för en skattskyldig då utländska delägarrätter 
är inkluderade i tioårsregeln, eftersom skatteavtal samt internrätt kräver lättnad av skatt ge-
nom ett avräkningsförfarande.187  

Problemet med att tioårsregeln kan kringgås och beskattning därmed undgås, kan trots den 
nya utformningen fortfarande ske genom utnyttjande av andra länders avsaknad av låne-
förbud.188 Självklart kan dock den svenska lagstiftaren inte stifta lag som reglerar annat 
lands skattesystem eller förfaranden. Det var genom X och Y-domen som företag och pri-
vatpersonerna bakom företag fann en lucka att utnyttja i lagen. Dels kunde underprisöver-
låtelser till annat EES-land genomföras utan att beskattning utlöses varpå det gick att ut-
nyttja tioårsregeln. Sverige har förlorat stora skatteintäkter på grund av förfarandet.189 Ge-
nom en utvidgning av tioårsregeln ansågs problemet tillfälligt kunna lösas. Ändringen av 
regeln skulle ske genom att utländska aktier omfattades av det utsträckta beskattningsan-
språket och därmed ansågs åtminstone skatteflyktssituationerna försvåras, dock långt ifrån 
elimineras.  

5.5.1 Statistik 

5.5.1.1 Inledning 

För att påvisa problematiken med tioårsregeln presenteras i avsnittet statistik över vilka 
som utnyttjar bestämmelsen och hur detta kan ske med hjälp av Sveriges skatteavtal. Stati-
stiken indikerar att tioårsregeln är verkningslös med avseende på skyddet av den svenska 
skattebasen.  

5.5.1.2 Statistik över utvandrande fåmansbolagsdelägare 

Utvandring från Sverige som sker av skattemässiga skäl är inte ett tillvägagångssätt som en-
dast fåmansbolagsdelägare tillämpar. Dock har vi valt att fokusera på fåmansaktiebolag då 
delägarna har större tendens att emigrera från Sverige av just skattemässiga skäl. Nedan föl-
jer diagram och sakförhållanden som beskriver hur och möjligtvis varför utflyttning från 
Sverige sker. Följande diagram visar statistik över åren 2002 till 2006. 

                                                 
184 Skatteverkets remissyttrande till Finansdepartementets promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor, Dnr. 1 
31 326231-07/112, s. 3.  

185 3 kap. 19 § IL.  

186 Kupongskattelag 1 och 4 §§. 

187 Advokatsamfundets remissyttrande nr. R-2007/0688 till Finansdepartementets promemoria Vissa kapital-
beskattningsfrågor, s. 4.   

188 Se kapitel 4.2.  

189 Sundgrens yttrande till Finansdepartementets promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor, s. 2. 
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Antal utvandrade fåmansbolagsdelägare åren 2002-2006
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Fig. 1 – Utvandrade fåmansbolagsdelägare åren 2002 till och med 2006.190 

Mellan åren 2002 och 2006 ökade utvandringen av fåmansbolagsdelägare med cirka 81 % 
såsom visas i figur 1. Statistiken påvisar att utflyttningstrenden för fåmansbolagsdelägare 
inte avtar utan snarare ökar.  
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Fig. 2 – Topp 10 utvandrade fåmansbolagsdelägare – totalt.191 

 
                                                 
190 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning, s. 8. 

191 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning, s. 9. 
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I figur 2 visas de populäraste länderna för utflyttning av fåmansbolagsdelägare. Skatteverket 
menar att valet av utflyttningsland inte sällan har en affärsmässig koppling, men personligt 
betingade utflyttningar sker likaså.192 Utflyttning till företagsvänliga länder såsom Storbri-
tannien sker ofta då företaget skall fortsätta sin verksamhet och inte på något sätt avvecklas 
eller skiftas.193   
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Fig. 3 – Urvalsobjekten topp 10 bland utvandrade 40-talister.194 
 

 
Skatteverkets undersökning påvisar att det var vanligare för fåmansbolagsdelägare födda på 
40-talet att flytta utomlands på grund av skatteskäl än vad det har varit för 70-talisterna. 
Endast var tionde 70-talist flyttade utomlands av skattemässiga skäl.195 Anledningen till att 
det är vanligare för en 40-talist att flytta ut av skattemässiga skäl kan förmodligen sägas 
bero på att det åldersmässigt är dags för avyttring eller generationsskifte av företaget.196 
Därmed är Storbritannien inte det mest attraktiva utflyttningslandet för 40-talisterna efter-
som de sällan har för avsikt att fortsätta med sin verksamhet.  
 
Österrike, Danmark, Schweiz och Cypern är länder som utnyttjas på grund av dem har 
kunnat erbjuda skattemässigt mer fördelaktiga situationer för fåmansbolagsdelägare.197 Både 
Österrike och Danmark tillämpar intern skattelagstiftning som stadgar skattskyldighet för 

                                                 
192 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning, s. 9.  

193 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning, s. 10-11. 

194 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning, s. 16.  

195 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning, s. 14.  

196 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning, s. 15.  

197 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning, s. 17-19.  
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värdeökningar som inträffar då den skattskyldige anses obegränsat skattskyldig i landet.198 
Möjligheten att undvika den obegränsade skattskyldigheten i den interna lagstiftningen kan 
kringgås genom ett upplägg via holdingbolag. Skatteverket uppskattar att en summa om 1 
800 000 000 kr199 i fritt eget kapital har förts ut från Sverige till Österrike mellan åren 2005 
och 2006.200 Genom att utnyttja funna kryphål i skatteavtalen kan den svenske fåmansbo-
lagsdelägaren i somliga fall kringgå svensk kapitalskatt, ibland även utländsk kapitalskatt, 
genom ett skatteupplägg via holdingbolag. Ett inte alltför ovanligt upplägg genom holding-
bolag genomförs av utflyttade fåmansbolagsdelägare till Danmark. Skatteavtalet utnyttjas 
genom att ägandet av det svenska fåmansaktiebolagets förläggs till ett egenägt holdingbolag 
i Luxemburg som säljs efter utvandring till Danmark. I detta fall kan varken Sverige eller 
Danmark beskatta den vinst som finns i holdingbolaget.201 
 
Ett annat intressant exempel på utnyttjande av skatteavtal är vid utflyttningssituationer till 
Schweiz. Schweiz har normalt sett ingen beskattning på kapitalvinster av aktier, dessutom 
stadgar huvudregeln i skatteavtalet med Schweiz att det är hemviststaten som skall beskatta 
kapitalvinster på aktier.202 I avtalet finns dock en bestämmelse som stadgar att Sverige har 
rätt att ta ut beskattning på kapitalvinst som uppkommer för en obegränsat skattskyldig 
person som är svensk medborgare tre år efter utflyttning.203 Således behövs i detta fall inte 
ett holdingbolag för att undgå beskattning, utan den utflyttade kan efter tre år avyttra ett 
svenskt fåmansaktiebolag utan svenska skattekonsekvenser.  
 
Utnyttjande av skatteavtal med eller utan holdingbolagslösningar är dock inte de enda möj-
ligheterna svenska fåmansbolagsdelägare kan tillgå för att undkomma beskattning. Det 
finns också möjligheter att tillgodogöra sig skattefria medel genom exempelvis utdelning, 
omstruktureringar i form av fusioner eller genom att byta hemvist på bolaget till ett land 
som överhuvudtaget inte beskattar försäljningsvinster på andelar.204 Möjligheten till många 
av uppläggen som kan ske i skattemässiga syften genomförs med hjälp av EG-rätten och 
dess fria rörligheter.205  
 
Ändringen av tioårsregeln är en hjälp på vägen för att fånga in svensk skatt i utflyttningssi-
tuationer men regeln är långt ifrån en långsiktig lösning. För att få bukt med den skattepro-
blematik som uppstår vid utflyttningssituationer krävs ett massivt omarbetande av de flesta 
av Sveriges ingångna skatteavtal. 
 

 

                                                 
198 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning, s. 17-18.  

199 Skatteverket har beräknat skatten utifrån en uppskattad effektiv skattesats (statlig och kommunal skatt) om 
47,8 procent. Vid bestämmandet av skattesatsen har utgåtts från att den genomsnittliga summan fritt eget 
kapital som förts över är 6 000 000 kr per person. 

200 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning, s. 17.  

201 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning, s. 18.  

202 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning, s. 19 och 29.  

203 Se lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz, art. 25.  

204 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning, s. 33.  

205 Skatteverket, Förstudie: försäljning av aktier efter utflyttning, s. 33. 
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6 Sveriges skatteavtal och OECD:s modellavtal  

6.1 Inledning 
För att förstå hur tioårsregelns tillämpningsområde kan inskränkas presenteras i detta kapi-
tel en framställning av OECD:s modellavtal och Sveriges skatteavtal som har ingåtts med 
andra stater. Vidare beskrivs hur skatteavtalen förhåller sig till tioårsregeln och hur avtalen 
påverkar regeln. Vi har valt att kort presentera svenska skatteavtal av olika typer som illu-
strerar de mest förekommande tillvägagångssätten för fördelning av beskattningsanspråk, 
där problematiken kring tioårsregeln belyses på ett klart sätt.    

6.2 Sveriges skatteavtal 
I svensk rätt definieras skatteavtal såsom avtal Sverige ingått med annan stat i syfte att und-
vika dubbelbeskattning på inkomst och, i vissa fall även på förmögenhet.206 Det främsta 
syftet med skatteavtalen är att undvika dubbelbeskattning och att hindra skatteflykt. Skatte-
avtalens primära funktion är att fördela beskattningsrätten mellan de avtalsslutande staterna 
med hjälp av artiklarna i avtalet, vilket innebär att utbyte av varor, tjänster och kapital un-
derlättas.  

För att skatteavtal som Sverige har ingått med andra stater skall vara tillämpliga måste dessa 
avtal inkorporeras i svensk rätt. Efter proposition godkänns skatteavtalen av riksdagen och 
införlivas därefter i svensk skattelag genom en lag om skatteavtal. Avtalstexten i sig blir så-
ledes direkt tillämplig som svensk lag, vilket första artikeln i respektive skatteavtal stadgar. 

Den så kallade gyllene regeln är tillämplig på skatteavtal och inverkar på förhållandet mellan 
avtalen och intern rätt. Regeln innebär att skatteavtalens artiklar endast är tillämpliga i de si-
tuationer bestämmelserna begränsar den skattskyldighet i Sverige som annars skulle förelig-
ga enligt svensk intern rätt. Skatteavtalen kan således inte utvidga beskattningsrätten, vilket 
innebär att Sverige aldrig kan få beskattningsrätt över en inkomst som inte redan existerar 
enligt en regel i svensk rätt.207 

Ytterligare funktion med skatteavtalen är att förbättra samarbetet mellan skattemyndighe-
terna i de avtalsslutande staterna. Genom utbyte av information arbetar staterna för att 
lyckas uppnå enhetlig tillämpning av skatteavtalen vilket resulterar i att skatteflykt kan und-
vikas.208 Ett underordnat syfte med skatteavtalen är att främja investeringar i de avtalsslu-
tande staterna. Investeringar främjas med hjälp av att respektive stat avstår en del av sitt 
skatteanspråk genom att införa artiklar i skatteavtalen som föreskriver exempelvis låga käll-
skatter på utdelning, ränta och royalty samt att vissa kapitalvinster undantas från beskatt-
ning.209 Ännu ett syfte med skatteavtalen är att främja gränsöverskridande transaktioner av-
seende varor och tjänster, kapitalrörelser samt rörlighet av arbetskraft genom att eliminera 
dubbelbeskattning, men skatteavtalen får likväl inte underlätta skatteflykt. Skattskyldiga har 
utöver skatteavtalen möjlighet att utnyttja staters olika skattelagstiftning med exempelvis 

                                                 
206 2 kap. 35 § IL.  

207 SKV, Handledning för internationell beskattning 2008, s. 449. 

208 SKV, Handledning för internationell beskattning 2008, s. 449. 

209 SKV, Handledning för internationell beskattning 2008, s. 447-448.  
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skattelättnadsregler och olika skattenivåer, men staterna är trots allt skyldiga att motverka 
kringgående av skatteregler.210  

Sverige har ingått ett stort antal skatteavtal med andra stater och i dagsläget rör det sig om 
cirka nittio avtal.211 Orsaken till Sveriges stora antal ingångna skatteavtal är att svensk han-
del är av internationell karaktär och att många svenskar arbetar inom multinationella kon-
cerner.212 Behovet av skatterättsliga lösningar på gränsöverskridande transaktioner med 
hjälp av skatteavtal är därmed oerhört stort.   

Sveriges skatteavtal som ingås med andra stater är internationella överenskommelser och 
avtalen behåller sin internationella karaktär även efter införlivande i svensk rätt. Eftersom 
skatteavtalen blir en del av svensk skatterätt tillämpas de så länge lagen är i kraft oavsett om 
situationen ser annorlunda ut i den andra avtalsslutande staten. Sveriges skatteavtal är an-
tingen av bilateral- eller multilateral karaktär. Exempel på skatteavtal av sistnämnd typ är 
det nordiska skatteavtalet som Sverige har ingått med samtliga stater i Norden.213  

Tillämpning av bilaterala eller multilaterala skatteavtal regleras av två eller flera jurisdiktio-
ner. För att upprätthålla syftet med skatteavtalen kan avtalen inte ensidigt tolkas enligt re-
spektive stats inhemska regler. Tolkningsvariation kan leda till oönskade effekter för både 
medlemsstaterna och dess invånare såsom dubbelbeskattning eller skattefrihet, därmed är 
det av stor vikt att generella tolkningsmetoder tillämpas på skatteavtalen.214 Tolkningsprin-
ciper för internationella avtal har utarbetats och bestämmelserna återfinns i Wienkonventionen 
om traktaträtten215. Sverige har anslutit sig till Wienkonventionen och följer således tolk-
ningsprinciperna för internationella avtal.   

6.3 Förhållandet mellan Sveriges skatteavtal och tioårsre-
geln 

I doktrin har kritik avseende utvidgningen av tioårsregeln till att även omfatta utländska 
andelar framförts och det har påpekats att den nya utformningen av bestämmelsen endast 
är ett slag i luften.216 Utvidgningen av tioårsregeln är verkningslös eftersom de svenska skat-
teavtalen är formulerade på ett sätt som leder till att Sverige förhindras att utöva sin be-
skattningsrätt enligt tioårsregeln.217 Orsaken till att verkan av tioårsregeln inskränks är att 
den gyllene regeln tillämpas på skatteavtal och dess förhållande till intern rätt, vilket be-
skrevs i föregående avsnitt. Eftersom näst intill samtliga svenska skatteavtal inskränker be-
skattningsrätten i jämförelse med tioårsregeln resulterar det i att regeln är verkningslös i 
dessa situationer. Begränsningarna i Sveriges beskattningsrätt innebär ofta en inskränkning i 
de antal år som Sverige har rätt att beskatta kapitalvinster och/eller att svenska delägarrätter 

                                                 
210 SKV, Handledning för internationell beskattning 2008, s. 448. 

211 Skatteverkets handledning för internationell beskattning 2008, s. 29. 

212 SKV, Handledning för internationell beskattning 2008, s. 467. 

213 SKV, Handledning för internationell beskattning 2008, s. 468. 

214 SKV, Handledning för internationell beskattning 2008, s. 468. 

215 Artikel 31-33 i Wienkonventionen om traktaträtten (SÖ 1975:1). 

216 Sundgren, Yttrande till finansdepartementet avseende Promemoria Vissa Kapitalbeskattningsfrågor, s. 3. 

217 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, s. 1, Pointlex 2007. 
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samt andelar endast omfattas av den svenska beskattningsrätten. I flera svenska skatteavtal 
är Sveriges beskattningsrätt sammankopplad till svenskt medborgarskap. För att kunna ut-
röna konsekvensen av tioårsregelns utvidgning i förhållande till Sveriges skatteavtal måste 
respektive avtal granskas.218  

Sverige har skatteavtal med cirka 90 stater219, vilket innebär att Sverige har fördelat sitt be-
skattningsanspråk med medlemsstater inom EU och med stater utanför unionen för att 
undvika dubbelbeskattning och skatteflykt. Ett flertal av Sveriges skatteavtal ger exklusiv 
beskattningsrätt avseende kapitalvinst på andelar till hemviststaten, det vill säga den stat till 
vilken den skattskyldige har flyttat.220 Denna beskattningsprincip tillämpas även i OECD:s 
modellavtal för aktievinster. Att beskattningsrätten tilldelas hemviststaten innebär att tio-
årsregeln är fullständigt verkningslös och Sverige har i dessa situationer valt att avstå från 
att beskatta kapitalvinster på aktieavyttring när skattskyldiga flyttar till dessa stater.  

Sverige har infört hemvistprincipen vid beskattning av aktievinster i 18221 av de svenska 
skatteavtalen. Fem222 av dessa skatteavtal är ingångna med stater inom EU och det är Itali-
en, Tjeckien, Ungern, Spanien och Grekland.223 Intern rätt i Grekland och Slovenien erbju-
der därutöver mycket fördelaktiga skatteregler avseende beskattning av vinst på andelar.224 I 
princip innebär det att Sverige i dessa situationer inte kan beskatta aktier i bolag som är 
hemmavarande i dessa stater med stöd av tioårsregeln på grund av att skatteavtalet inte till-
låter svensk beskattning.225 

En annan vanligt förekommande uppdelning av beskattningsrätten i skatteavtalen är att 
Sverige endast tilldelas beskattningsrätt på kapitalvinster som uppstår vid avyttring av 
svenska andelar, vilket förekommer i 29226 svenska skatteavtal. Resultatet av uppdelningen 
är att tioårsregeln inte kan tillämpas fullt ut vilket innebär att Sverige förlorar rätten till 
svensk beskattning på uppkommen kapitalvinst på andelar i utländska bolag.227 Kapital-
vinsten beskattas i stället som annan lös egendom i staten till vilken den skattskyldige har 
flyttat, alltså där personen har sitt hemvist.228 Skatteavtal av denna typ är ingångna med 
åtta229 stater inom EU. För att sammanfatta beskattningsrätten för ovanstående skatteavtal 
kan nämnas, att den utvidgade tioårsregeln med möjlighet att även beskatta andelar i ut-

                                                 
218 Björkman och Edlepil, Beskattning av kapitalvinster för begränsat skattskyldiga, SvSkT 2008, s. 539. 

219 Skatteverkets handledning för internationell beskattning 2008, s. 29. 

220 Sundgren, Yttrande till finansdepartementet avseende Promemoria Vissa Kapitalbeskattningsfrågor, s. 2. 

221 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, s. 2, Pointlex 2007. 

222 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, s. 2, Pointlex 2007. 

223 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, s. 2, Pointlex 2007. 

224 Sundgren, Yttrande till finansdepartementet avseende Promemoria Vissa Kapitalbeskattningsfrågor, s. 3. 

225 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, s. 2, Pointlex 2007. 

226 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, s. 2, Pointlex 2007. 

227 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, s. 2, Pointlex 2007. 

228 Sundgren, Yttrande till finansdepartementet avseende Promemoria Vissa Kapitalbeskattningsfrågor, s. 2. 

229 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, s. 2, Pointlex 2007. 
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ländska bolag under en tioårsperiod, inte kan tillämpas i utflyttningssituationer till flertalet 
stater som Sverige har slutit skatteavtal med.230  

Trots att hemvistprincipen tillämpas på kapitalvinster från aktieavyttring i många svenska 
skatteavtal ger redogörelsen i promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor231 intrycket av att 
samtliga svenska skatteavtal som slutits eller omförhandlats sedan 1983, ger Sverige be-
skattningsrätten till samtliga kapitalvinster som uppstår vid aktieavyttring och avyttring av 
annan lös egendom. Kritik till denna redogörelse har framförts i doktrin.232  

Sverige har i 24233 skatteavtal förbehållit sig beskattningsrätten till all slags lös egendom eller 
kapitalvinst på andelar och delägarrätter i både svenska och utländska bolag. Av dessa avtal 
är tio234 ingångna med stater inom EU. Endast i sådana situationer har Sverige beskatt-
ningsrätt för avyttring av utländska andelar i bolag som är hemmavarande i dessa tio sta-
ter.235  

Det nordiska skatteavtalet236 är ett exempel på avtal som inte begränsar tioårsregelns till-
lämpning. Sverige omförhandlade det nordiska skatteavtalet237 efter införandet av den ut-
vidgade tioårsregeln. Således har Sverige beskattningsrätt på kapitalvinst som uppstår vid 
avyttring av svenska och utländska andelar och delägarrätter under tio år från tidpunkten då 
personen upphör att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Beskattningsrätten omfattar 
dock endast den ökning av värdet på andelar som skett före den tidpunkt då den skattskyl-
dige fått hemvist i den andra avtalsstaten.238 

Att Sveriges skatteavtal är utarbetade enligt ovan beskrivning är inte överraskande eftersom 
ett flertal avtal förhandlades eller slöts innan tioårsregeln infördes i svensk rätt 1983. Såle-
des kunde inte hänsyn tas till tioårsregelns utformning. Det är inte heller överraskande att 
ett stort antal svenska skatteavtal endast medger svensk beskattning av kapitalvinst som 
uppkommer på svenska andelar inom tio år från utflyttning från Sverige. Tidigare har det 
inte funnits bestämmelser i svensk rätt som medger beskattning av utländska andelar för 
begränsat skattskyldiga personer. Det är således helt naturligt att bestämmelser i skatteavta-
len begränsas vid förhandling med andra stater till vad som är tillåtet enligt intern rätt.239 I 
princip samtliga skatteavtal slöts före utvidgningen av tioårsregeln varför beskattning av ut-
ländska andelar för begränsat skattskyldiga personer inte är vanligt förekommande i svens-
ka skatteavtal.    

                                                 
230 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, s. 2, Pointlex 2007. 

231 Vissa kapitalbeskattningsfrågor, s. 16. 

232 Sundgren, Yttrande till finansdepartementet avseende Promemoria Vissa Kapitalbeskattningsfrågor, s. 2. 

233 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, s. 2, Pointlex 2007. 

234 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, s. 2, Pointlex 2007. 

235 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, s. 2, Pointlex 2007. 

236 Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. 

237 Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna, SFS 
2007:767. 

238 Björkman och Edlepil, Beskattning av kapitalvinster för begränsat skattskyldiga, SvSkT 2008, s. 540. 

239 Paulin, Analys av förslag om ”Vissa Kapitalskattefrågor”, s. 2, Pointlex 2007. 
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För att undvika dubbelbeskattning kan bestämmelser om avräkning införas i skatteavtal 
mellan stater. En omtvistad fråga i doktrin och praxis är huruvida avräkning är ett krav för 
att det inte skall föreligga ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget.240  

Medlemsstaternas interna skattelagstiftning får inte vara utformad på sådant sätt att de ut-
gör något hinder mot EG-fördragets fria rörligheter. Det är oklart huruvida avsaknad av 
skatteavräkningsregler kan anses utgöra ett sådant hinder. Diskriminering föreligger då lika 
fall behandlas olika eller då olika situationer behandlads lika och den som är särbehandlad 
befinner sig i en situation som är jämförbar på ett objektivt sätt med den situation som en 
inhemsk person befinner sig i.241 Diskriminerande regler kan rättfärdigas då de anses nöd-
vändiga för att upprätthålla allmän ordning, säkerhet och hälsa. Dock tycks behovet av att 
bevara ett lands egen skattebas inte motivera rättfärdigandet.242  

I van Hilten-målet behandlades ett skatteavtal mellan två medlemsstater där krav ställdes på 
avräkning för skatt i det land där den avlidne var folkbokförd för att skatt i den andra sta-
ten skulle få uttas. EGD nämner i målet fem faktorer som kan ha betydelse vid prövningen 
om en medlemsstats regler utgör ett hinder mot de fria rörligheterna, varav en av dessa fak-
torer är avräkning av utländsk skatt. I domslutet kan utläsas att den interna regeln inte ut-
gjorde ett hinder mot de fria rörligheterna då den avlidne utflyttade personen beskattades 
som om han behållit hemvist i ursprungslandet samtidigt som avräkning medgavs för den 
arvsskatt som uttogs av den andra staten.243 Avräkning av påförd skatt har således tillmätts 
betydelse för utgången i rättsfallet, dock står det fortfarande oklart huruvida det kan anses 
utgöra ett krav.  

En allmän uppfattning tycks numera vara att internationell dubbelbeskattning inte utgör ett 
hinder mot EG-fördragets friheter men huruvida krav på avräkning av utländska skatter 
måste ställas är fortfarande en oklar fråga.244 EGD ansåg i Kerckhaert-målet att den ofördel-
aktiga beskattning som skedde berodde på två medlemsstaters parallella utövade av deras 
interna skatterätt, och var inte en fråga om negativ särbehandling. Varken EG-fördraget el-
ler praxis från EGD stadgar kriterier avseende fördelning av beskattningsanspråk utan det 
är upp till medlemsstaterna att själva lösa fördelningen. Genom praxis kan det därmed ock-
så konstateras att åliggandet för undanröjande av dubbelbeskattning inte är ensidigt för en 
avtalspart och domstolen har heller inte ställt avräkning som ett krav i skatteavtal för att 
vara förenlig med EG-rätten.  

Om avräkning vid utsträckt skattskyldighet inte skulle medges finns en risk att den skatt-
skyldige blir tyngre beskattad eller kanske till och med träffas av dubbelbeskattning i jämfö-
relse med om denne behållit sitt hemvist i ursprungsstaten.245 

                                                 
240 C-513/04, Kerckhaert, se även Cejie, Utgör tioårsregeln ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-
fördraget?, SN 2008, s. 256-257. 

241 C-279/93 Schumacker REG 1995 s. I-225, se även Tjernberg, Rättfärdigande av hindrande skatteregler 
mot bakgrund av EG-domstolens underkännande av ännu en svensk skatteregel, SN 2003, s.234.  

242 Tjernberg, Rättfärdigande av hindrande skatteregler mot bakgrund av EG-domstolens underkännande av 
ännu en svensk skatteregel, SN 2003, s.235.  

243 C-513/03, Van Hilten p.53.  

244 C-513/04, Kerckhaert. 

245 Cejie, Utgör tioårsregeln ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget?, SN 2008, s.257.  
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För det fall regler om avräkning inte finns stadgat i skatteavtalet står det ovisst huruvida 
den svenska avräkningslagen246 kan tillämpas på tioårsregeln.247 Avräkningslagen och in-
komstskattelagen har synkroniserat vissa termer och uttryck.248 En begränsat skattskyldig 
person har rätt till avräkning av utländsk skatt om hans intäkt har koppling till ett fast drift-
ställe i Sverige i kombination med ytterligare rekvisit. Ett av rekvisiten stadgar att inkoms-
ten måste ha sin källa i utländsk stat. På grund av synkroniseringen av termer tillsammans 
med källstatsrekvisitet i avräkningslagen leder det till att fast driftställe i Sverige inte omfattar 
aktieinnehav i varken svenska eller utländska bolag. Då beskattningssituationer enligt tio-
årsregeln uppstår kan avräkning av utländsk skatt enligt avräkningslagen inte tillämpas ef-
tersom kapitalvinsten inte har sin källa i den andra staten.249 I den situation dubbelbeskatt-
ning uppstår får den skattskyldige söka lindring hos den andra staten och dess interna regler 
är därmed avgörande.250 Det är således inte självklart att den skattskyldige har möjlighet till 
avräkning av påförd skatt i den andra staten. 

Vi har uppmärksammat det så kallade OMX-målet251 som angränsar till problematiken 
kring frågeställningen i vår uppsats. Domslutet i målet innebar i korthet att svenska interna 
regler om CFC252-beskattning skall ges företräde framför skatteavtalet mellan Sverige och 
Schweiz på grund av att reglerna tillkom efter avtalet ingicks. Huruvida målet kan tillämpas 
även på andra interna bestämmelser i förhållande till svenska skatteavtal är oklart, dock kan 
frågan vara av vikt för vår uppsats men lämnas därhän på grund av dess vida omfattning. 

6.4 OECD:s modellavtal och dess inverkan på Sveriges skat-
teavtal 

Syftet med skatteavtal är att undvika dubbelbeskattning och att förhindra skatteflykt. Det är 
inte alltför ovanligt att de svenska skatteavtalen skiljer sig från OECD:s modellavtal i vissa 
avseenden. Modellavtalet är endast ett förslag på vad som bör tas upp och hur beskattning 
kan ske. Skatteavtal kan se olika ut varför det är av stor vikt att i varje enskilt fall granska de 
artiklar och punkter som aktuell beskattningsfråga berör. Modellavtalets artikel 13 reglerar 
kapitalvinstbeskattning, varför denna är av vikt vid utredning av huruvida tioårsregeln kan 
tillämpas i en specifik situation. OECD:s modellavtal innehåller inga direkta regler för hur 
skattemässig behandling av personer som bytt hemvist skall ske. 

Skatteavtal som följer OECD:s modellavtal medför inte att Sverige hindras att beskatta 
uppskjutet uppskovsbelopp, däremot förlorar Sverige beskattningsrätten på kapitalvinster 
då en skattskyldig person är obegränsat skattskyldig i Sverige med hemvist i utlandet. Defi-
nition av när en överlåtelse anses ha skett anges inte i modellavtalet utan stadgas i stället i 

                                                 
246 Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. 

247 Cejie, Utgör tioårsregeln ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget?, SN 2008, s. 265, se även Mu-
tén, EG-domstolen och exitskatten SN 2004, s. 299.  

248 Avräkningslagen 2a § och IL 2 kap. 29 §. 

249 Cejie, Utgör tioårsregeln ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget?, SN 2008, s. 265.  

250 Björkman och Edlepil, Beskattning av kapitalvinster för begränsat skattskyldiga, SvSkT 2008, s. 540.  

251 Mål nr. RÅ 2008 not 61, OMX Treasury AB. 

252 Controlled Foreign Company. 
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intern rätt.253  

Artikel 13 i modellavtalet behandlar kapitalvinst vid all överlåtelse av egendom. Själva un-
danröjandet av dubbelbeskskattningen sker genom artikel 25 i modellavtalet. I artikel 13 
punkt nummer 5 anges att ”vinst på grund av annan egendom än sådan som omfattas av bestämmel-
serna i p.1-4 ska beskattas endast där överlåtaren enligt skatteavtalet har sin hemvist”. Modellavtalet 
föreskriver således att hemvistprincipen skall tillämpas vid beskattning av kapitalvinster. 
Därmed inskränks tillämpningen av den svenska tioårsregeln. Sverige som avtalsstat om-
förhandlar dock denna bestämmelse i de flesta situationer då skatteavtal skall slutas. I Sve-
riges skatteavtal är det vanligt förekommande att Sverige tilldelas rätt att beskatta kapital-
vinster som uppkommer vid försäljning av aktier i svenska bolag en tid efter ett hemvistby-
te. 

En omtvistad fråga inom skatteavtalsområdet är vilken tyngd OECD:s modellavtal har. I 
doktrin har frågan ställts huruvida nationella regler måste vara utformade enligt modellavta-
let för att inte strida mot EG-rätten.254 EGD har i några mål angett modellavtalet som en 
speglande faktor för internationell accepterad praxis.255  

Då skatteavtal lämnar visst tolkningsutrymme kan problemartade situationer uppkomma. 
Wienkonventionen kan ge vägledning för hur tolkning skall ske, dock kan konventionen 
hänvisa tillbaka antingen till skatteavtalet eller intern rätt. Den parallella aspekten av skatte-
avtalen och intern rätt som anknyter till tioårsregeln, kan bland annat utläsas ur kommenta-
ren till artikel 13 i modellavtalet. 

”De flesta stater som beskattar realisationsvinst gör detta när överlåtelse av förmögenhetstillgång äger rum. 
Några av dem beskattar emellertid endast s.k. realiserad vinst. Under vissa omständigheter anses inte rea-
liserad vinst ha uppkommit i skattehänseende, även om överlåtelse har skett (t.ex. när intäkterna av över-
låtelsen används för att anskaffa nya tillgångar). Frågan om realisation har skett eller inte måste avgöras 
enligt tillämplig inhemsk lagstiftning. Särskilda problem uppkommer inte när den stat som har rätt att be-
skatta inte utövar sin rätt vid den tidpunkt då överlåtelsen äger rum.”256 

                                                 
253 OECD:s modellavtal art. 13, se även Skatteverkets styrsignal, Beskattning av vinst på bortbytta aktier för 
personer som flyttar till annat EES-land, s. 1 och 8.  

254 Cejie, Utgör tioårsregeln ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget, SN 2008, s. 258.  

255 Se t.ex. C-336/96 Gilly p.31, se även Cejie, Utgör tioårsregeln ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-
fördraget, SN 2008, s. 258.  

256 P.6 i kommentaren till art. 13 i OECD:s modellavtal, svensk översättning.  
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7 Analys 

7.1 Inledning 
Uppsatsen syftar till att fastställa huruvida tioårsregeln strider mot EG-rätten och att belysa 
problematiken med den utvidgade regeln i förhållande till den internationella skatteavtals-
rätten samt konsekvenser därav. Slutligen föreslås en enligt oss lämpligare och mer effektiv 
lösning till problematiken kring tioårsregeln. I detta avslutande kapitel kommer uppsatsens 
syfte att besvaras genom en djupgående analys. 

7.2 Strider tioårsregeln mot EG-rätten? 
Vid bedömning huruvida en intern skatteregel strider mot EG-rätten genomförs gransk-
ning med hjälp av en flerstegsmodell. I det första steget bör en diskrimineringsbedömning 
genomföras och om bedömningen visar att diskriminering föreligger kan ett hinder förelig-
ga mot EG-rätten. I situationer då diskriminering anses föreligga genomförs därefter en 
bedömning om den särbehandling som regeln medför kan rättfärdigas och godtagna rätt-
färdigandegrunder kan utläsas ur praxis från EGD. Det sista bedömningssteget är en pro-
portionalitetsprövning, vilket innebär att regeln inte får ge en effekt som är mer långtgåen-
de än det syfte som regeln skall uppnås.  

När frågan ställs huruvida tioårsregeln strider mot EG-rätten åsyftas om bestämmelsen ut-
gör ett eventuellt hinder mot någon av de fria rörligheterna i EG-fördraget. För att avgöra 
huruvida tioårsregeln är fördragsstridig bör i det första steget en diskrimineringsbedömning 
genomföras. Vid bedömningen jämförs huruvida likartade situationer behandlas olika eller 
om olikartade situationer behandlas lika. Tioårsregeln leder till att två olika situationer be-
handlas på ett likartat sätt eftersom obegränsat såväl som begränsat skattskyldiga personer 
beskattas på samma sätt avseende kapitalvinster oavsett om de är bosatta i Sverige eller har 
flyttat utomlands. Om en skattskyldig person vid utflyttning behandlas negativt av tioårsre-
geln i jämförelse med en skattskyldig person som fortsätter vara bosatt i Sverige, kan regeln 
fungera hindrande. Ur praxis kan utläsas att det föreligger en skattemässig skillnad då en ut-
flyttad invånare beskattas på bokföringsmässiga grunder och inte på realisationsbasis. För 
det fall beskattning sker på bokföringsmässiga grunder kan hinder för den fria rörligheten 
föreligga. 

Det är viktigt att observera att en begränsat skattskyldig person inte beskattas enligt samma 
regler som en obegränsat skattskyldig person gör. Den begränsat skattskyldige beskattas i 
normalfallet bara för inkomster som har sin källa i Sverige medan den obegränsat skattskyl-
dige är skattskyldig för samtliga inkomster oavsett källa. Trots det måste en jämförelse 
genomföras avseende behandlingen mellan den som blir begränsat skattskyldig och den 
som förblir obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid jämförelse av kapitalvinstbeskattningen 
har vi dragit slutsatsen att tre faktorer är avgörande, vilka är beskattningstidpunkten, skatte-
satsen och tillvägagångssättet för beräkning av kapitalvinsten. Bedömningen visar att såväl 
beskattningstidpunkten som skattesatsen är densamma och beräkningen av kapitalvinsten 
sker på samma sätt.   

Eftersom beskattning av kapitalvinst sker på samma sätt för den utflyttade personen som 
för den i Sverige kvarvarande personen föreligger inte en negativ särbehandling. Om den 
utflyttade personen däremot skulle träffas av än mer betungande beskattning skulle således 
en negativ särbehandling föreligga. Då så inte är fallet föreligger ingen diskrimineringssitua-



Analys 

 46

tion vid tillämpning av tioårsregeln, vilket innebär att något EG-rättsligt hinder inte före-
kommer. 

Praxis från EGD är tvetydig avseende vad som kan neutralisera en negativ särbehandling 
som en regel i intern rätt förorsakar. Att två medlemsstater parallellt tillämpar sina interna 
skattesystem som kan leda till dubbelbeskattning är i sig inte att anses som negativ särbe-
handling och därmed heller inte ett hinder mot de fria rörligheterna. Praxis stadgar att om 
det eftersträvande syftet med den nationella bestämmelsen är av allmänintresse, om de är 
ägnade att säkerställa förverkligandet av det syfte som eftersträvas och är proportionerligt i 
förhållande till syftet, kan de nationella regler som hindrar de grundläggande friheterna rätt-
färdigas. En oklarhet är huruvida det faktum att avräkningslagen inte kan tillämpas på 
svenska eller utländska andelar som en följd av tioårsregeln är att anses som negativ särbe-
handling. Praxis har stadgat att negativ särbehandling kan neutraliseras av skatteavtal, men 
det råder ovisshet huruvida avräkningslagen kan medföra en sådan neutraliserande effekt. 
Sammantaget anser vi att den negativa särbehandling som tioårsregeln eventuellt kan med-
föra neutraliseras med hjälp av Sveriges skatteavtal och därmed kan regeln inte anses utgöra 
ett hinder mot fördragsfriheterna. 

Eftersom tioårsregeln enligt vår bedömning inte resulterar i en diskriminering genom nega-
tiv särbehandling av den skattskyldiga som flyttar ut från Sverige behöver vidare utredning 
enligt flerstegsmodellen inte genomföras. Då tioårsregeln inte utgör ett hinder är det inte 
relevant att undersöka om det finns någon rättfärdigandegrund eller om regeln är propor-
tionerlig. Tioårsregeln strider därmed enligt vår bedömning inte mot EG-rätten och det är 
således inte nödvändigt att i detta avsnitt analysera samtliga rättsfall som tidigare refererats. 
Rättsfallen kommer däremot att ha stor betydelse vid vår analys och presentation av förslag 
på en effektivare ersättningsbestämmelse till tioårsregeln.  

7.3 Problematik med tioårsregeln samt konsekvenser av re-
gelns utformning 

Beskattning av utländska andelar och delägarrätter i tioårsregeln anses ha grund i en ut-
sträckt hemvistprincip medan beskattningen av svenska andelar och delägarrätter grundas 
på källstatsprincipen. Det är betänkligt att hänsyn inte togs till den befintliga skatteteoretis-
ka grunden vid utvidgningen av tioårsregeln och att den utsträckta hemvistprincipen där-
med infördes. En utsträckt hemvistprincip kan strida mot EG-rätten om inte stor försiktig-
het vid utformandet av sådan bestämmelse tillämpas. Vi ställer oss därmed kritiska till att 
den svenska lagstiftaren inte förefaller ha beaktat regelns anpassning till EG-rätten vid 
omarbetningen av tioårsregeln. Utvidgningen av tioårsregeln ter sig endast ha syftat till att 
effektivisera regeln för att undvika att den svenska skattebasen urholkas och för att hindra 
skatteflykt. 

Utdelning för en begränsat skattskyldig person beskattas i dagsläget inte enligt intern rätt. 
Det är därmed ytterst märkligt att en diskussion i förarbetena angående tioårsregelns om-
fattning utelämnar beskattning av utdelning på andelar, då syftet med utvidgningen var att 
effektivisera regeln. Utvidgningen av tioårsregeln påverkar inte problemet med beskattning 
av utdelning på utländska andelar eftersom de är exkluderade från beskattning i kupong-
skattelagen som däremot omfattar utdelning på svenska andelar.  

Tioårsregelns utformning försvårar kontrollen av verklig avyttring av utländska andelar ef-
ter utflyttning från Sverige. Upplysningsskyldighet skattemyndigheter emellan föreligger 
inte alltid som krav och i de fall upplysningsplikt föreskrivs fungerar den inte alltid ända-
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målsenligt i praktiken. För att syftet med utvidgningen av tioårsregeln skall uppnås och att 
kontrollproblemet skall underlättas bör regeln kompletteras med ett uppföljningsregister 
för utflyttade personer, som förslagsvis borde hanteras av Skatteverket. Möjlighet att få vet-
skap om eventuella avyttringar av utländska andelar förenklas på så sätt för den svenska 
staten.  

Tioårsregeln har inte effektiviserats med hjälp av utvidgningen till att även omfatta utländs-
ka andelar på grund av skatteavtalens neutraliserande effekt. Inskränkning av tioårsregeln 
sker på grund av att bestämmelser i skatteavtalen antingen förkortar tidsaspekten för den 
utsträckta hemvistprincipen för kapitalvinstbeskattning eller genom att hela eller delar av 
Sveriges beskattningsrätt på kapitalvinst undantas. Beroende på hur skatteavtalen utformas 
inskränks tioårsregeln på olika sätt och i olika stor utsträckning, vilket leder till att regeln 
kan kringgås genom skatteplanering. Problemet har inte lösts med hjälp av regelns utvidg-
ning då kringgåendet sker genom utnyttjande av skatteavtalens olikartade utformningar. 
Tendensen att utnyttja skatteavtalen för kringgående av tioårsregeln har visat sig vara van-
ligt förekommande bland andelsägare som har för avsikt att tillgodogöra sig sitt aktieinne-
hav genom att bolaget avvecklas eller överlåts i samband med generationsskifte. Enligt vår 
utredning har det visats att kringgåendet av tioårsregeln med hjälp av skatteavtalen är van-
ligt förekommande bland fåmansbolagsdelägare. Sverige har genom förfarandet förlorat 
oerhört stora summor i skatteintäkter vilket synes vara ett fortskridande problem. 

Utvidgningen av tioårsregeln till att även omfatta kapitalvinst på utländska andelar i syfte 
att hindra skatteflykt vid utflyttning från Sverige har enbart effekt i ett fåtal situationer. Tio-
årsregeln tillämpas oinskränkt endast då Sverige saknar skatteavtal med annan stat eller då 
befintliga skatteavtal inte begränsar Sveriges beskattningsrätt. Skatteavtalen leder till att tio-
årsregeln är verkningslös och för att syftet med den utvidgade tioårsregeln skall uppnås 
måste Sverige därmed omförhandla sina skatteavtal. Att kunna genomföra sådan fram-
gångsrik omförhandling av avtalen måste anses som mycket osannolikt. 

7.4 Förslag på ersättning av tioårsregeln 
Vi anser att tioårsregeln bör ersättas av ett system bestående av exitbeskattning med möj-
lighet till uppskov, som vi betraktar vara en mer ändamålsenlig lösning. Bestämmelser om 
exitskatter avseende kapitalvinster är generellt sett svåra att rättfärdiga eftersom en mängd 
krav ställs för att sådana regler inte skall betraktas som fördragsstridiga. Praxis från EGD 
påvisar svårigheten att utforma fördragsenliga bestämmelser gällande exitskatter. I domen 
till X och Y-målet ger EGD förslag på hur en bestämmelse om exitskatt kan utformas för 
att rättfärdigas och därefter underkänner EGD en sådan regel i Lasteyrie- och N-målet. Vi 
bedömer att följande lösningsförslag är förenligt med EG-rätten vilket framkommer av vår 
nedanstående analys.     

Systemet innebär att beskattning av orealiserade tillgångar fastslås vid utflyttningstillfället. 
Ur praxis kan utläsas att etableringsfriheten utgör ett hinder för en medlemsstat att införa 
regler där beskattning sker av orealiserad vinst vid utflyttningstillfället i syfte att förhindra 
skatteflykt. För att sådana regler inte skall anses fördragsstridiga får beskattning inte utlösas 
på grund av hemvistbyte, utan det verkliga avyttringstillfället måste ligga till grund för be-
skattning. Uppskov med betalning av påförd skatt skall ske per automatik, vilket innebär att 
beskattningen skjuts upp till den dag då verklig avyttring sker. Enligt praxis får inte alltför 
höga krav ställas på den utflyttade skattskyldige varför förutsättningslöst uppskov måste 
erbjudas den utflyttade för att vara förenlig med EG-rätten.  
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Praxis stadgar att även om en bestämmelse inte utgör ett direkt förbud mot någon rörelse-
frihet kan den ändock inverka avskräckande för skattskyldiga så att regeln utgör ett hinder 
mot fördragsfriheterna. För att regeln inte skall fungera avskräckande för skattskyldiga som 
önskar bosätta sig utomlands eller missgynna den utflyttade personen i jämförelse med 
kvarvarande skattskyldig måste den skattemässiga behandlingen ske på ett likartat sätt. Av 
den anledningen måste uppskovsmöjlighet erbjudas den utflyttade där hänsyn tas till ande-
larnas värdeminskning efter utflyttning fram till avyttringstillfället. Den utflyttade personen 
utsätts därmed inte för negativ särbehandling. När det gäller värdeökning av andelar som 
den utflyttade innehar bör ökning endast beaktas fram till och med utflyttningstillfället ef-
tersom andelarnas samband till Sverige därmed bryts. Värdeökningen kommer med allra 
största sannolikhet att beskattas i den nya hemviststaten och därför bör den skattskyldige få 
tillgodoräkna sig marknadsvärdet av andelarna vid inflyttningen till den nya hemviststaten 
såsom skattemässigt anskaffningsvärde. Genom att hänsyn tas till andelarnas anskaffnings-
värde vid inflyttning underlättas problematiken kring hur eventuell värdenedgång på ande-
larna skall hanteras framöver. Gällande möjlighet till uppskov av beskattning i utflyttnings-
situationer där värdeökning respektive värdeminskning av andelarna beaktas, kan inspira-
tion lämpligen hämtas från Sveriges skattesystem gällande fastigheter och ersättningsbostä-
der.  

Systemet borde byggas upp på ett sätt som innebär att redovisning för att fastställa upp-
kommen kapitalvinst på andelarna genomförs med ett deklarationsförfarande vid utflytt-
ningstidpunkten. Deklarationskravet vid tidpunkt för utflyttning har i praxis ansetts vara 
proportionerlig med regelns syfte. Eftersom det i Sverige föreligger en deklarationsskyldig-
het på årsbasis för obegränsat skattskyldiga kan deklarationskravet vid utflyttningstidpunk-
ten inte anses vara ett alltför betungande krav för den skattskyldige som byter hemvist då 
denne ändock måste upprätta en deklaration för det året. För att kunna fastställa en dekla-
ration vid utflyttningstillfället måste dock andelsinnehavet värderas. Problem med värde-
ring uppstår för andelsägare till bolag som är onoterade eftersom de inte har ett fastställt 
värde och inte har samma möjlighet att beräkna ett sådant värde i jämförelse med noterade 
bolag. Det är vanligt förekommande för fåmansbolagsdelägare att flytta ut från Sverige och 
därmed torde värderingsproblemet bli omfattande. Vem som skall utföra värderingen av 
andelar i onoterade bolag och på vilket sätt värderingen skall utföras är ett problem som 
måste utredas vidare. Värderingssituationen är ett följdproblem som det inte finns utrymme 
att utreda vidare i denna uppsats, varför en lösning till värderingsproblematiken lämnas 
obesvarad.   

Det föreligger ett kontrollproblem vad gäller verklig avyttring av aktier efter utflyttning från 
Sverige. För att förbättra kontrollproblematiken anser vi att det krävs någon form av upp-
rättat utflyttningsregister. Registret skulle föras över personer som flyttar ut från Sverige 
och får hemvist i annan stat. Lämpligast och mest naturligt vore om Skatteverket utformar 
och handhar registret eftersom Skatteverket har till uppgift att kontrollera innehav och 
eventuell avyttring av aktier och andelar efter utflyttning. Insatsen för införande och upp-
rätthållande av ett sådant register är omfattande och betydande resurser krävs därmed. Vi 
anser att en avvägning bör göras för att bedöma huruvida insatsen står i proportion till det 
resultat som uppnås med ett sådant register. Med beaktande av den statistik som påvisar att 
stora summor skatteintäkter går staten förlorad bedömer vi att ett sådant register ändock 
torde vara en god insats till att minska kontrollproblematiken.    

Det presenterade förslaget framstår som ett bättre alternativ till tioårsregeln på grund av att 
den är mer ändamålsenlig och effektiv än förevarande regel. Vår utredning påvisar att för-
slaget uppnår samma syfte som tioårsregeln strävar efter samtidigt som det framstår fören-
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ligt med EG-rättslig praxis som framkommit inom området. Dock är inte problematiken 
avseende skatteflykt och skatteundandragande som tioårsregeln medför löst i sin helhet i 
och med det framställda förslaget. Oavsett om tioårsregeln kvarstår i sin nuvarande form 
eller om det framförda förslaget blir verklighet kommer problematiken med skatteflykt och 
skatteundandragande i relation till regeln kvarstå så länge Sveriges skatteavtal inte omför-
handlas.  

7.5 Slutsats 
Genomförd utredning och analys påvisar att tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL är förenlig med 
EG-rätten eftersom effekten av regelns lydelse inte medför ett hinder mot någon av de 
grundläggande rörelsefriheterna i EG-fördraget. Vid en jämförelse mellan beskattning av 
kapitalvinst för en utflyttad person och en i Sverige kvarvarande person sker beskattning på 
samma sätt, varför negativ särbehandling inte föreligger. Resultatet därav innebär att en 
diskrimineringssituation inte är för handen vilket betyder att regeln är förenlig med EG-
rätten. 

Tioårsregelns lydelse är i praktiken verkningslös eftersom Sveriges skatteavtal inskränker 
tillämpningen av regeln. De svenska skatteavtalen kan antingen förkorta den utsträckta 
hemvistprincipen avseende kapitalvinstbeskattning eller undanta hela eller delar av Sveriges 
beskattningsrätt på kapitalvinster. Tioårsregeln tillämpas oinskränkt endast då Sverige sak-
nar skatteavtal med annan stat eller då befintliga skatteavtal inte begränsar Sveriges beskatt-
ningsrätt. På grund av att Sveriges skatteavtal vanligtvis är utformade på ett sätt som in-
skränker tioårsregeln innebär det att så länge skatteavtalen inte omförhandlas för att anpas-
sas till regeln, är utvidgningen av bestämmelsen inget annat än ett misslyckat försök till en 
effektiviseringsåtgärd. 

Slutligen har ett mer effektivt och ändamålsenligt förslag presenterats för att ersätta tioårs-
regeln, vilket vi anser kan eliminera en del av uppsatsens framförda problem kring tioårsre-
geln. Ersättningsregeln innebär en form av exitskatt som förenas med möjlighet till auto-
matiskt uppskov med betalning av påförd kapitalvinstskatt. Erfarenheten kring regler av ex-
itbeskattningskaraktär påvisar att EGD ställer höga krav för att sådana bestämmelser skall 
anses förenliga med EG-rätten. Vid utarbetandet av förslaget har således stor försiktighet 
brukats för att EG-rättens krav avseende exitbeskattning skall tillfredsställas, och därmed 
anser vi att förslaget inte torde strida mot EG-fördraget.  
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