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Sammanfattning 

Denna uppsats har som syfte att analysera problematiken kring så kallade exit-

upplägg. Syftet är vidare att hitta en möjlig lösning för att minska exit-upplägg som 

utförs av fysiska personer. Efter EU-Domstolens dom i X och Y-fallet öppnades en 

möjlighet att utföra exit-upplägg. Ett exit-upplägg innebär att en person gör en un-

derprisöverlåtelse till ett holdingbolag i utlandet som personen själv äger för att se-

dan efter en fullständig utflyttning få sina kapitalvinster beskattade i den nya hem-

viststaten. Väljs ett land med låg eller ingen beskattning på kapitalvinster och har 

landet ett skatteavtal med Sverige som inte ger Sverige såsom källstat en rätt att be-

skatta vinster kan beskattning av andelar minskas eller helt undgås.  

Problematiken kring exit-upplägg ligger i att tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL endast blir 

tillämplig i de fall då Sverige inte har något skatteavtal med den nya hemviststaten 

eller då skatteavtalet innehåller en rätt för Sverige att beskatta värdeökningar på an-

delar som kan hänföras till Sverige som källstat. Utflyttningar sker dock vanligen till 

de länder som har ett skatteavtal som inte ger Sverige beskattningsrätt på kapitalvins-

ter eller där rätten begränsas till färre än tio år. Den svenska tioårsregeln blir därmed 

lätt att undvika och på så sätt även mycket ineffektiv. 

Då utflyttningsskatter uppmärksammats av EU-Kommissionen bör Sverige invänta 

en läsning på EU-nivå. Under tiden regler utformas bör Sverige omförhandla skatte-

avtal med de länder som är vanligast vid exit-upplägg, exempelvis Cypern och Mal-

ta. Införs en rätt för Sverige såsom källstat blir det därmed svårare att undvika svensk 

beskattning. För att det ska bli lättare att få igenom denna ändring i skatteavtalen bör 

Sverige erbjuda en avräkning av skatt som tas ut i den andra staten. På så vis förlorar 

inte den aktuella staten något på ändringen.  
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Abstract 

The purpose of this thesis is to analyze the problems with exit-arrangements. Fur-

thermore, the purpose is to find a possible solution to reduce the use of exit-

arrangements for natural persons. After the judgment in the X and Y-case, it became 

possible to sell shares to a company that the taxable person owns in another country 

for the acquisition cost instead of the market value. If the taxable person then makes 

a change of residency, the shares can be taxed in the new resident country. If a coun-

try with a low or no taxation on capital gains is chosen, or a country that has a tax 

treaty with Sweden that does not give Sweden a right to tax capital gains that have its 

source in Sweden, taxation can be avoided. 

The problem is that the Swedish ten-year-rule in 3:19 of the Income Tax Act is ap-

plicable only if Sweden does not have a tax treaty with the other state or if the treaty 

includes a right for Sweden to tax capital gains that have a source in Sweden. Usual-

ly the person moves to a country that has a tax treaty which gives the right to tax cap-

ital gains to the new resident country or where the right for Sweden to tax is limited 

to less than ten years. The Swedish ten-year-rule is easy to avoid and therefore also 

very ineffective. 

Attention has been given to exit-taxes by the Commission of the EU. Sweden should 

wait for a harmonized solution on an EU-level. In the meantime, Sweden ought to 

renegotiate the tax treaties with the countries that are most common in exit-

arrangements, for example, Cyprus and Malta. If a right for Sweden to tax capital 

gains that have a source in Sweden, it will be more difficult to avoid Swedish taxa-

tion. Sweden should also offer a credit for tax that has been paid in the other country. 

That way the other country will not lose its own right to tax. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som medlem i EU blir alla svenska medborgare även unionsmedborgare, vilket ger 

medborgaren de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i fördragen.
1
 Exempel på en 

sådan rättighet är till exempel rätten att fritt etablera sig i ett annat medlemsland.
2
 Den-

na regel finns stadgad i artikel 49 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

(EUF). Regler som inskränker en medborgares rätt att etablera sig i ett EU land för-

bjuds.
3
  

Regler som innebär att en medborgare som flyttar till utlandet behandlas sämre än en 

som stannar kvar i landet är diskriminerande och inskränker medborgarens etablerings-

frihet.
4
 EU-domstolen har i sin praxis gjort klart att utflyttningsskatter som innebär att 

en orealiserad vinst på en tillgång beskattas vid utflyttningen strider mot artikel 49 EUF 

eftersom en skattskyldig som inte flyttar ur landet beskattas då vinsten realiseras.
5
  

När svenska regler förklaras oförenliga med EU-rätten kan detta leda till att det uppstår 

luckor i lagstiftningen,
6
 vilket i sin tur kan leda till att olika upplägg används av skatt-

skyldiga för att minimera sin skatt. Genom att göra en så kallad exit kan utdelning och 

kapitalvinster beskattas till en mycket låg procentsats, eller i vissa länder till noll pro-

cent.
7
  

Det så kallade exit-upplägget innebär kortfattat att aktieägaren säljer sina aktier till un-

derpris till ett bolag i ett land inom EES-området som har låg beskattning och därefter 

flyttar aktieägaren själv från Sverige. När den skattskyldige inte längre är obegränsat 

                                                 
1
 Artikel 20 EUF. 

2
 Artikel 49 EUF. 

3
 Artikel 49.1 EUF.  

4
 Artikel 49.2 EUF. 

5
 Se exempelvis Mål C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant mot Ministére de l’Èconomie, des Finances 

et de l’Industrie och Mål C-470/04, N mot Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo. 

6
 SKV:s ställningstagande Dnr 131 581221-05/111 Beskattning av personaloptioner vid utflyttning till 

annat EU/EES land och Dnr 131 532464-05/111 Beskattning av vinst på bortbytta aktier vid utflyttning 

till annat EU/EES-land.  

7
 Samuelsson, L. Verkliga innebörden vid aktieförsäljning via utländskt bolag – kommentar till Trebolit-

domen, s. 473. 
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skattskyldig i Sverige säljer denne aktierna i det utländska bolaget till en utomstående 

köpare eller alternativt så likvideras bolaget. På så sätt kan de oförmånliga fåmansföre-

tagsbeskattningsreglerna undgås helt.
8
  

Sverige använder sig, istället för en utflyttningsskatt av det slag som behandlats i praxis, 

av den så kallade tioårsregeln. Denna innebär att en begränsat skattskyldig som varit 

bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige ska beskattas för en eventuell kapitalvinst på 

andelar om en avyttring sker inom tio år från att personen flyttat ur Sverige.
9
 Regeln 

gäller andelar i både svenska och utländska bolag.
10

 Denna regel hindras dock av skatte-

avtalsrätten eftersom att skatteavtalet mellan två länder används i de fall två länder häv-

dar att det har beskattningsrätt till samma inkomst.
11

 Den interna tioårsregeln blir därför 

ej relevant i en sådan situation. 

Försäljning av aktier efter utflyttning leder till ett mycket stort skattebortfall eftersom 

att Sverige förlorar beskattningsrätten på kapitalvinsten.
12

 I en rapport
13

 utgiven 2008 

beräknades dessa aktievinstutflyttningar av skatteflyktskaraktär leda till ett skattbortfall 

på runt en till två miljarder kronor per år.
14

  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera problematiken kring så kallade exit-upplägg 

för fysiska personer. Vidare syftar uppsatsen till att analysera möjliga åtgärder för att 

minska fysiska personers användande av exit-upplägg för att minska den svenska be-

skattningen.  

                                                 
8
 Samuelsson, L. Verkliga innebörden vid aktieförsäljning via utländskt bolag – kommentar till Trebolit-

domen, s. 473. 

9
 3 kap. 19 § IL. 

10
 3 kap. 19 § IL. 

11
 Dahlberg, M. Internationell beskattning, s. 154.  

12
 Rapport 2008:1, Skattefelskarta för Sverige, s. 120. 

13
 Rapport 2008:1, Skattefelskarta för Sverige. 

14
 Rapport 2008:1, Skattefelskarta för Sverige, s. 120. 
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1.3 Metod 

Denna uppsats baseras på en rättsdogmatisk metod som innebär att uppsatsen utgår från 

de befintliga rättskällorna för att förklara hur befintliga rättsregler ser ut, eller hur det 

bör se ut, för att sedan precisera hur dessa ska förstås och tillämpas.
15

 Rättsläget stude-

ras enligt följande rangordning: lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.
16

  

Lagtexten är den primära grundläggande rättskällan i denna uppsats. En grundläggande 

princip i Sverige är att den offentliga makten ska utövas under lagarna.
17

 Lagen är där-

för den viktigaste rättskällan.
18

 Denna uppsats använder sig av svensk lag, framför allt 

Inkomstskattelagen
19

. Uppsatsen behandlar även ett fåtal skatteavtal, variationer av 

OECD’s modellavtal, för att läsaren ska förstå problematiken kring exit-upplägg. Skat-

teavtalen är införlivade i svensk lag och blir därmed en del av svensk rätt. Förarbeten 

används för att se motiven bakom lagtexten men också för att belysa att man tidigare ut-

rett om Sverige behöver en ny bestämmelse för att minska antalet exit-upplägg.  

Då Sverige är ett EU-land tas även hänsyn till EU-rätten. Framförallt används fördraget 

om Europeiska Unionens funktionssätt när det gäller etableringsfriheten. Nationella reg-

ler kan inte tillåtas om de strider mot EU-rätten.
20

  

I uppsatsens analys gällande möjliga åtgärder för att minska exit-upplägg används även 

utländsk rätt för att exemplifiera hur lösningar som antagits av andra länder har utfor-

mats. Att ge exempel på lösningar som används praktiskt ger analysen ett djup som går 

utöver de diskussioner som sker i doktrin.  

För att tolka EU-rättens regler används praxis från EU-domstolen. I denna praxis kan 

ledning tas för att hitta en ny lösning för att minska antalet exit-upplägg. Det finns fram-

för allt två rättsfall från EU-domstolen som specifikt behandlar utflyttningsskatter med 

rätt till uppskov. Dessa fall är därför en utgångspunkt för hur en utflyttningsskatt skulle 

                                                 
15

 Lehrberg, B. Praktisk juridisk metod, s. 38. 

16
 Lehrberg, B. Praktisk juridisk metod, s. 73. 

17
 Regeringsformen (1974:52). 

18
 Lehrberg, B. Praktisk juridisk metod, s. 73. 

19
 Inkomsskattelag (1999:1229). 

20
 Gällande etableringsfrihet, se Artikel 49 EUF. 
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behöva utformas för att vara förenlig med etableringsfriheten.  Även svensk praxis an-

vänds i denna uppsats för att tydligare förklara de olika rekvisiten för obegränsad skatt-

skyldighet som stadgas i 3 kap. 3-16 §§ IL. De svenska rättsfallen är därför endast ex-

emplifierande.  

För att finna relevant praxis används databaser såsom Infotorg Juridik och Karnov. I ur-

valet av EU-rättslig praxis har en bedömning gjorts kring vilka rättsfall som behandlar 

det aktuella ämnet, utflyttningsskatt. Utflyttningsskatter för fysiska personer har inte 

behandlats i någon större omfattning utan en stor vikt läggs vid de få fall där EU-

domstolen yttrat sig. Ledning tas även i uttalanden från generaladvokatens förslag till 

beslut för att ytterligare utveckla och belysa uttalanden i de Lasteyrie-fallet
21

. 

För att belysa problematiken används även doktrin. Doktrin i form av artiklar och böck-

er bidrar till att ge uppsatsen en bredare analys. Doktrinen är också viktig för att tydlig-

göra de områden som inte lagstadgats eller utretts i domstol. Doktrinen har lägst 

rättskällevärde av alla rättskällor och för mycket tyngd ska inte läggas där om det finns 

källor med högre rättskällevärde.
22

 Det finns idag ingen EU-praxis som godkänt någon 

bestämmelse som har som syfte att minska antalet exit-upplägg. Därför används åsikter 

i doktrin för att diskutera förslag på bestämmelser som skulle kunna vara möjliga. Dokt-

rin söks i skattetidskrifter och på internetbaserade databaser.   

Analys sker löpande genom uppsatsen. För att möjliga lösningar ska kunna diskuteras 

måste det vara klart för läsaren hur problematiken med exit-upplägg ser ut och hur EU-

domstolen tidigare bedömt frågan om utflyttningsskatter. Avslutningsvis ges en avslu-

tande analys och en slutsats för att besvara det uppställda syftet.  

1.4 Avgränsningar 

Det finns exitskatter för både fysiska och juridiska personer i svensk rätt. För närvaran-

de finns bestämmelser i exempelvis 48 a kap. 11§ IL om framskjuten beskattning vid 

andelsbyten och i 49 kap. 26 § IL om fysisk persons uppskov vid andelsbyten, men des-

sa behandlas inte i denna uppsats. En utredning kring juridiska personers exit-upplägg 

                                                 
21

 Mål C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant mot Ministére de l’Èconomie, des Finances et de 

l’Industrie. 

22
 Lehrberg, B. Praktisk juridisk metod, s. 113. 
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ser annorlunda ut och en utredning kringa dessa upplägg ryms inte inom ramarna för 

denna  uppsats. Fokus läggs på de regler som gäller för beskattning av kapitalvinster på 

fysiska personers innehav av andelar i svenska och utländska bolag vid tidpunkten för 

utflyttning.  

Denna uppsats tar heller ingen ställning till om utförandet av ett exit-upplägg är av skat-

teflyktsmässig karaktär eller ej. Syftet i denna uppsats är endast att analysera problema-

tiken kring dessa upplägg för att sedan även analysera möjliga åtgärder för att minska 

antalet av dessa. En skatteflyktsanalys ryms därmed inte inom syftet med denna upp-

sats.  

1.5 Disposition 

Kapitel 2 I det andra kapitlet diskuteras hur exit-uppläggen ser ut. För att und-

komma beskattningen görs i detta kapitel en genomgång av upplägget 

steg för steg. Kapitlet diskuterar även vad exit-upplägg leder till för kon-

sekvenser för Sverige. Slutligen analyseras problematiken kring uppläg-

gen i en avslutande delanalys.  

Kapitel 3 I detta kapitel analyseras den praxis som anses vägledande angående ut-

flyttningsskatter för att belysa vad som är viktigt i en framtida lösning. 

Kapitlet avslutas med en delanalys där de viktigaste riktlinjerna diskute-

ras. 

Kapitel 4 Här diskuteras och analyseras olika åtgärder för att minska antalet exit-

upplägg. Både fördelar och nackdelar tas upp och slutligen ges an avslu-

tande analys där ställning tas till vilken lösning som föredras och varför. 

Kapitel 5  I sista kapitlet ges en slutsats där författaren återanknyter till och besva-

rar det uppställda syftet. 
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2 Tillvägagångssätt vid utförande av exit-upplägg 

2.1 Inledning 

Ett exit-upplägg består oftast av ett första steg där den skattskyldige säljer sina aktier i 

det aktuella företaget till ett nystartat holdingbolag i ett annat land som den skattskyldi-

ge själv äger. Det utländska holdingbolaget säljer sedan aktierna i nästa steg, alternativt 

likvideras bolaget. När detta skett klipper den skattskyldige banden med Sverige och 

flyttar till ett annat EU-land där beskattningen på kapitalvinster är mycket förmånlig. 

När den skattskyldige inte längre anses obegränsat skattskyldig
23

 i Sverige kan denne 

bli beskattad i den nya hemviststaten istället för i Sverige, vilket kan betyda en mycket 

låg eller till och med ingen skatt på kapitalvinsten.  

I detta kapitel förklaras varje steg av ett exit-upplägg. I varje steg av upplägget förklaras 

först den lagstiftning och de regler som blir relevanta och därefter förklaras hur steget 

utförs och vad som måste uppfyllas för att Sverige inte längre ska ha rätt att beskatta 

kapitalvinsten. För att kunna analysera vilken regel som kan motverka exit-uppläggen 

måste läsaren ha en kunskap om hur uppläggen går till.  

Det bör också nämnas att ett exit-upplägg kan ifrågasättas av Skatteverket. Det har ex-

empelvis förekommit ett par förhandsbesked från Skatterättsnämnden där Skatteverket 

som motpart har ansett att Skatteflyktslagen
24

 varit tillämplig på förfaranden som är 

mycket lika exit-upplägg.
25

 Det finns således en möjlighet att dessa upplägg kan prövas 

av Skatteverket. I denna uppsats tas dock ingen ställning till om upplägget utgör skatte-

flykt eller ej utan syftet med denna uppsats är att föreslå en bestämmelse som kan tän-

kas minska antalet exit-upplägg.  

2.2 Den skattskyldige 

Denna uppsats behandlar utflyttning av fysiska personer. Dock är det en grupp som tjä-

nar mer på dessa exit-upplägg än andra, nämligen så kallade fåmansföretagare.  

I Sverige finns en mycket stor andel registrerade aktiebolag som ägs av endast en eller 

ett fåtal ägare. Det finns inte några omfattande skillnader civilrättsligt mellan dessa fö-

                                                 
23

 Se avsnitt 2.6.1. 

24
 Lagen (1995:575) mot skatteflykt. 

25
 Se SRN:s förhandsbesked 2009-12-22 (dnr 131-08/D och dnr 43-09/D). 
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retag och aktiebolag med ett större antal ägare. Dock behandlas de så kallade fåmansfö-

retagen annorlunda skatterättsligt.
26

 Lagstiftarens syfte med att införa speciella regler 

var att ägare till fåmansföretag inte bör kunna utnyttja den lägre skattesatsen i inkomst-

slaget kapital istället för att hänföra arbetsinkomster till inkomstslaget tjänst för att få 

obehöriga skatteförmåner.
27

 Specialreglerna finns i dagsläget i 56-57 kap. IL. Dessa 

specialregler är av mycket stor betydelse för fåmansföretagen och reglerna är kända för 

sin komplexitet.
28

 

Fysiska personer beskattas till en skattesats om 30 procent på kapitalvinster på okvalifi-

cerade andelar.
29

 När det gäller utdelning på kvalificerade andelar beskattas en kapital-

vinst med en skattesats om 20 procent inom gränsbeloppet, ett sorts takbelopp för kapi-

talbeskattning.
30

 Överstiger kapitalvinsten gränsbeloppet beskattas det överstigande be-

loppet dock i inkomstslaget tjänst som en lön och således till en skattesats som vid 

högsta progression innebär beskattning med ca 58 procent.
31

 Detsamma gäller kapital-

vinst vid avyttring av kvalificerade andelar.
32

 Även om den skattskyldige kan vara vil-

ken fysisk person som helst är det således framför allt fåmansföretagare som tjänar mest 

på att utföra dessa upplägg. Medan fysiska personer som äger okvalificerade aktier kan 

spara 30 procent
33

 på ett exit-upplägg, tjänar fåmansföretagare nästan dubbelt så mycket 

på att beskatta sina andelar utomlands. 

Den höga skattesatsen på kapitalvinster överstigande gränsbeloppet är en stor anledning 

till att just fåmansföretagare utför just exit-upplägg. I en undersökning gjord av Aktie-

spararna visas att kapitalvinster beskattas mer än dubbelt så hårt i Sverige än i ett ge-

nomsnittligt EU-land.
34

 Detta bör skapa ett extra stort incitament för svenskar att struk-

                                                 
26

 Jämför 57 kap 7 och 21 §§ IL med 65 kap. 7 § IL.  

27
 Prop. 1989/90:110 s. 3. 

28
 Tjernberg, M. Beskattning av fåmansföretag. s. 12. 

29
 65 kap. 7 § IL. 

30
 57 kap. 20 § IL. 

31
 57 kap. 20 § IL. 

32
 57 kap. 21 § IL. 

33
 65 kap. 7 § IL. 

34
 Aktiespararna, Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU, 

http://www.aktiespararna.se/pagedir/60674/AktiespararnaSkatteundersokning2010.pdf (hämtat 2010-12-

01 kl. 12.34) s. 13. 

http://www.aktiespararna.se/pagedir/60674/AktiespararnaSkatteundersokning2010.pdf
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turera om sin verksamhet genom dessa upplägg. Görs inte dessa omstruktureringar för-

svinner mer än hälften av kapitalvinsten i form av skatteinbetalningar.
35

 

2.3 Uppstart av bolag i annan EES-stat 

2.3.1 Nationell lagstiftning 

När den skattskyldige ska välja vilket land utflyttningen ska ske till undersöks den na-

tionella rätten i det landet. I valet av etableringsland blir faktorer såsom regler gällande 

uppstart av nya bolag, minsta aktiekapital och kostnader för det nya holdingbolaget av-

görande. Bolagsskatten i landet är också viktig i sammanhanget. 

Inte minst är det viktigt att vara säker på hur kapitalvinstbeskattningen i landet ser ut. 

Vissa länder såsom Cypern och Malta har ingen kapitalvinstbeskattning alls.
36

 När valet 

sedan gjorts startas ett holdingbolag i detta land som har som syfte att senare äga de 

svenska andelarna. 

2.3.2 Skatteavtal 

Ska ett exit-upplägg användas måste det skatteavtal Sverige har med just det landet stu-

deras. Den begränsade skattskyldigheten
37

 gäller inte i förhållande till alla länder och si-

tuationer.
38

 De flesta av Sveriges skatteavtal följer OECD:s modellavtal.
39

 I ett skatteav-

tal fördelas beskattningsanspråket mellan hemviststat och källstat.
40

 Enligt artikel 13.4 i 

OECD:s modellavtal ska vinster på aktieavyttringar beskattas endast i hemviststaten. 

Anses den utflyttade personen ha hemvist i en annan stat, som Sverige har ett skatteav-

tal med, har Sverige således ingen rätt att beskatta en värdestegring som realiserats på 

aktier som anskaffats innan utflyttningen. I dessa situationer blir tioårsregeln därför 

verkningslös och den skattskyldige behöver således inte heller vänta tio år innan denne 

avyttrar aktierna.  

                                                 
35

 Beskattas kapitalvinsten i Sverige görs detta till en skattesats om ca 58 procent. Se 57 kap. 21 § IL. 

36
 Aktiespararna, Svenska aktiesparare bär tung skattebörda, 

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opinion/Svenska-aktiesparare-bar-tung-skatteborda/ (hämtat 2010-

12-01 kl. 12.20). 

37
 Se avsnitt 2.6.2. 

38
 Wiman, B. Svenska eller utländska aktier och neutralitet, s. 839. 

39
 Wiman, B. Svenska eller utländska aktier och neutralitet, s. 839. 

40
 Wiman, B. Svenska eller utländska aktier och neutralitet, s. 839. 

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opinion/Svenska-aktiesparare-bar-tung-skatteborda/
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I vissa skatteavtal har Sverige såsom källstat erhållit rätten att beskatta värdestegringar 

på aktier som anskaffats innan utflyttning.
41

 Detta gäller oftast endast svenska aktier då 

den nya utformningen av tioårsregeln inte tillkom förrän 2008.
42

 Sverige har i dessa av-

tal endast rätt att beskatta svenska aktier och inte utländska aktier som avyttras i den nya 

hemviststaten. Detta är en avvikelse från modellavtalet, inkluderad i artikel 13.
43

 I vissa 

skatteavtal begränsas den svenska beskattningsrätten då den endast gäller aktier som 

avyttras ett visst antal år efter utflyttningen. Exempelvis finns begränsningar som inne-

bär att beskattningsrätten gäller färre år än de tio som gäller i tioårsregeln.
44

 Detta gäller 

till exempel i skatteavtalet med Cypern där regeln är begränsad till att gälla endast sju år 

efter bytet av hemvist.
45

 Det finns också skatteavtal som endast ger Sverige rätt att be-

skatta den som är svensk medborgare.
46

 I skatteavtalet med Storbritannien och Nordir-

land har det inkluderats att endast den som är svensk medborgare får beskattas för kapi-

talvinster i Sverige, och endast om avyttringen sker inom sju år från hemvistbytet.
47

 Är 

den skattskyldige inte svensk medborgare kan ett land med en sådan begränsning i avta-

let vara förmånligt.  

I de fall skatteavtalen endast gäller svenska aktier är det möjligt att sälja in sina aktier 

till ett utländskt bolag till omkostnadspriset innan utflyttningen. Säljs aktierna till om-

kostnadspriset blir det heller ingen kapitalvinst att beskatta.
48

 Eftersom regeln endast 

gäller svenska andelar är det således fritt fram att sälja andelarna i det utländska bolaget 

utan att Sverige kan få skatteanspråk på kapitalvinsten.  

Det har på senare år uppkommit frågor angående vilken regel som har förtur när interna 

regler och skatteavtal kolliderar. I OMX-fallet
49

 konstaterade Regeringsrätten att dub-

                                                 
41

 Wiman, B. Svenska eller utländska aktier och neutralitet, s. 839.  

42
 Ceije, K. Utgör tioårsregeln ett hinder mot de fria rörligheterna i EG-fördraget? s. 254. 

43
 Wiman, B. Svenska eller utländska aktier och neutralitt, s. 839.  

44
 Wiman, B. Svenska eller utländska aktier och neutralitet, s. 839. 

45
 Lag (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern, Artikel 13.5.

 

46 
Wiman, B. Svenska eller utländska aktier och neutralitet, s. 840.

 

47
 Lag (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland, Arti-

kel 13.2. 

48
 Se avsnitt 2.4. 

49 
RÅ 2008 not. 61. 
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belbeskattningsavtal införlivas i svensk rätt och på så sätt blir det en del av den interna 

rätten. Då interna regler kolliderar kan domstolen använda sig av de principer som till-

lämpas vid regelkonkurrens, lex posterior och lex specialis.
50

 I målet gavs de svenska 

CFC-reglerna således förtur i förhållande till bestämmelserna i skatteavtalet mellan Sve-

rige och Schweiz eftersom CFC-reglerna var både nyare och mer specifika gällande just 

den sorts verksamhet som behandlades i fallet.
51

  

Utgången i fallet har dock fått utstå mycket kritik då folkrättsliga principer helt 

frångicks, bland annat från Dahlberg.
52

 Han anser att uttalandet om att en senare lag ska 

gå före tidigare stiftad lag är helt felaktig och att uttalandet kan få allvarliga konsekven-

ser i framtida avtalsförhandlingar.
53

 Sverige kan enligt Dahlberg inte tolka avtal enligt 

internrättsliga metoder medan andra länder tolkar enligt folkrättsliga metoder.
54

 Riksda-

gen beslutar kontinuerligt om nya ändringar i svensk lag vilket leder till att det i princip 

alltid finns regler som ges företräde framför skatteavtal om principen om lex posterior 

följs i dessa fall.
55

 Skattskyldiga skulle då kunna förlora sitt avtalsskydd och Sverige 

riskerar att handla i strid mot de folkrättsliga principerna.
56

 Sveriges avtalspartner kan i 

sin tur vilja säga upp ingångna avtal och det kan bli svårt att ingå nya avtal.
57

 Dahlberg 

anser att domen är felaktig och föreslår att en ny lag införs gällande tillämpning av skat-

teavtal, alternativt anser han att ett nytt ärende bör avgöras i plenum.
58

  

Denna uppsats går inte djupare in på om Regeringsrätten tog ett korrekt beslut i OMX-

fallet. Det är dock viktigt att inse att denna princip har föranlett frågor om huruvida det 

är möjligt att göra en motsvarande bedömning gällande tioårsregeln i de avtal som inte 

                                                 
50

 RÅ 2008 not. 61. 

51
 RÅ 2008 not. 61. 

52
 Dahlberg, M. Regeringsrätten och de folkrättsliga avtalen, s. 484. 

53
 Dahlberg, M. Regeringsrätten och de folkrättsliga avtalen, s. 484. 

54
 Dahlberg, M. Regeringsrätten och de folkrättsliga avtalen, s. 485. 

55
 Kleist, D. Några ytterligare kommentarer angående förhållandet mellan skatteavtalen och intern rätt, 

s. 714. 

56
 Kleist, D. Några ytterligare kommentarer angående förhållandet mellan skatteavtalen och intern rätt, 

s. 714. 

57
 Kleist, D. Några ytterligare kommentarer angående förhållandet mellan skatteavtalen och intern rätt, 

s. 714. 

58
 Dahlberg, M. Regeringsrätten och de folkrättsliga avtalen, s. 488. 
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omförhandlats sedan innan tioårsregeln kom till i svensk rätt.
59

 Samma sak gäller den 

utvidgning av tioårsregeln som gjordes år 2008 gällande utländska andelar.
60

 I SOU 

2009:33 nöjer sig Regeringen med att säga att det är oklart vad som gäller.
61

 Skulle Re-

geringsrätten fortsätta att följa denna princip torde det således innebära att Sverige skul-

le kunna åberopa att nyare regler i form av till exempel tioårsregeln, som ger Sverige 

beskattningsrätten på andelar som avyttrats inom tio år från bytet av hemvist. Det skulle 

också innebära, i de fall Sverige har ingått ett avtal innan 2008, att Sverige kan åberopa 

att de enligt nyare intern rätt har rätt att beskatta även utländska andelar.  

2.3.3 Utförande 

Vid valet av utflyttningsland läggs fokus på nationell lagstiftning men även skatteavtal 

som gäller mellan utflyttningslandet och Sverige är betydelsefulla. I vissa länder är det 

extra förmånligt om avtalet begränsat Sveriges beskattningsrätt på kapitalvinster. I vissa 

avtal finns ingen motsvarighet till tioårsregeln och detta innebär att kapitalvinsterna en-

dast beskattas i hemviststaten. Har det nya landet ingen beskattning på kapitalvinster i 

landet blir vinsten helt obeskattad.  

Länder som är populära för dessa exit-upplägg är bland annat Cypern och Malta.
62

 Cy-

pern har till exempel ingen kapitalvinstbeskattning och har dessutom en mycket låg bo-

lagsskatt som gör att det blir billigare att driva företaget. Landet har också ett stabilt 

rättssystem och låga driftskostnader för företag.
63

 I dubbelbeskattningsavtalet med Cy-

pern har dock inkluderats en motsvarighet till den svenska tioårsregeln. Istället för de 

tio år som gäller enligt intern svensk rätt är det istället sju år efter bytet av hemvist.
64

  

Malta har heller ingen kapitalvinstbeskattning vilket gör landet förmånligt som hem-

viststat vid ett exit-upplägg.
65

 I skatteavtalet med Malta har det inte inkluderats en mot-

                                                 
59

 Prop. 2009:33, s. 116. 

60
 Prop. 2009:33, s. 116. 

61
 Prop. 2009:33, s. 117. 

62
 http://www.taxzero.se/lander/Malta  (hämtat 2010-10-27,  kl. 11:58). 

63
 http://www.taxzero.se/skatt-och-juridik/exit hämtat 10-10-27 (hämtat 2010-10-27, kl. 11.56). 

64
 Lag (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern, Artikel 13.5. 

65
 http://www.taxzero.se/lander/Malta   (hämtat 10-10-27 kl 11.58). 

http://www.taxzero.se/lander/Malta
http://www.taxzero.se/skatt-och-juridik/exit%20hämtat%2010-10-27
http://www.taxzero.se/lander/Malta
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svarighet till tioårsregeln, vilket innebär att Sverige inte kan använda sig av denna regel 

vid en eventuell avyttring av aktier.
66

  

När valet av land är gjort bildas ett holdingbolag i detta land som senare kommer ha 

som syfte att äga de svenska andelarna. Uppstarten av bolaget görs enligt nationella reg-

ler i det valda landet.  

2.4 Underprisöverlåtelse av svenskt bolag 

2.4.1 Lagstiftning 

Vid en underprisöverlåtelse anses den överlåtna tillgången avyttrad till omkostnadspri-

set.
67

 Detta gäller även då underprisöverlåtesen sker till en utländskt juridisk person.
68

 

Underprisöverlåtelser har dock inte alltid varit tillåtna till utländska juridiska personer. 

Reglerna innebar tidigare att när en fysisk person sålde aktier i ett företag till ett ut-

ländskt bolag, som den skattskyldige eller dennes närstående äger del i, skulle andelarna 

anses avyttrade till marknadspriset.
69

 Från den 20 mars 1999 utvidgades bestämmelser-

na till att gälla även indirekt ägande.
70

 

Regeringen motiverade reglerna med att det fanns en uppenbar risk att skatteunderlag 

undandrogs från svensk beskattning genom att en ägare till exempelvis ett fåmansföre-

tag innan en flytt ur landet kunde sälja sina aktier till anskaffningsvärdet till ett ut-

ländskt bolag som han själv äger.
71

 Det var extra viktigt att göra denna ändring eftersom 

den dåvarande tioårsregeln inte gällde för aktier i utländska bolag. Det kunde innebära 

att om de svenska andelarna ägdes via ett utländskt bolag kunde beskattning undgås 

helt.
72

  

                                                 
66 

Lag (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta, Artikel 13.5. 

67
 53 kap. 3 § IL. 

68
 53 kap. 2 § IL. 

69
 3 § 1 h mom. SIL (SFS 1998:1606). 

70
 3 § 1 h mom. SIL (SFS 1999:643). 

71
 Prop. 1998/99:14, s. 175. 

72
 Löfgren, K. Försäljning av aktier i svenskt aktiebolag till utländskt bolag inom EG, s. 40. 
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I det så kallade X och Y-fallet
73

 gjordes det klart att de svenska reglerna om underpris-

överlåtelser var oförenliga med EU-rätten. Reglerna ändrades därför och idag är det 

möjligt att göra underprisöverlåtelser även till utländska bolag inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet.
74

 Sker överlåtelsen till ett land utanför EES ska ersättning-

en anses ha avyttrats till marknadsvärdet.
75

 En underprisöverlåtelse ska alltså inte med-

föra uttagsbeskattning så länge överlåtelsen sker till ett bolag i ett EES-land utan avytt-

ringen anses ha skett mot en ersättning motsvarande omkostnadsbeloppet eller mark-

nadsvärdet om det är lägre.
76

 

2.4.2 Utförande 

Efter att det utländska holdingbolaget bildats är nästa steg i exit-upplägget att sälja de 

svenska aktierna till det utländska holdingbolaget. För att inte den skattskyldige ska be-

skattas för någon kapitalvinst på aktierna görs en underprisöverlåtelse enligt reglerna i 

53 kap. IL. När en underprisöverlåtelse görs ges således försäljaren ett sorts uppskov 

med betalningen tills dess att andelarna avyttras externt.  När aktierna sedan säljs vidare 

sker beskattningen på värdestegringen som skett från det att andelarna först anskaffades, 

och detta enligt den interna rätten i det land där skattskyldigheten finns.  

2.5   Försäljning/likvidation av det svenska bolaget 

2.5.1  Vinstutdelning, 18 kap. Aktiebolagslagen 

Innan en eventuell försäljning av de svenska aktierna sker är det möjligt att dela ut me-

del till det utländska holdingbolaget. Detta görs för att flytta en del kapital från det 

svenska bolaget innan försäljningen.
77

 Hur beslut om vinstutdelning går till finns det 

regler om i 18 kap. Aktiebolagslagen (ABL).  

Hur utdelningen sedan beskattas beror på hur det landet beskattar just utdelning. Detta 

är ett ytterligare exempel på vad som bör uppmärksamma innan exit-land väljs. 

                                                 
73

 Mål C-436/00, X och Y mot Riksskatteverket, Se även avsnitt 3.2. 

74
 53 kap. 2§ IL. 

75
 53 kap. 6 och 7 §§ IL.  

76
 53 kap. 3 § IL. 

77
 Detta för att tidigare kunna plocka ut medel ur företaget inför en försäljning. Utdelning beskattas inte 

enligt tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL.  
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2.5.2   Frivillig likvidation av det svenska bolaget, 25 kap. ABL 

I 25 kap. ABL finns formella regler som måste följas för att en likvidation ska kunna 

genomföras. Alla tillgångar i bolaget avyttras, skulder i bolaget betalas och om det finns 

medel över delas dessa upp på aktieägarna.
78

 Reglerna i ABL kommer inte att diskuteras 

ytterligare utan det bör endast nämnas att de svenska reglerna om likvidation måste föl-

jas. När likvidatorn lagt fram slutredovisning är bolaget upplöst.
79

 

2.5.3    Utförande 

En förutsättning för att exit-upplägg ska uppfylla sitt syfte är att den skattskyldige klip-

per alla band med Sverige innan utflyttningen. Om inte detta sker kan en obegränsad 

skattskyldighet bli aktuell vilket innebär att beskattning för alla inkomster beskattas i 

Sverige, även om de inte kan hänföras till landet som källstat.
80

 För att ett exit-upplägg 

ska fungera är det således viktigt att det inte finns någon som helst koppling till ett före-

tag som har sitt säte i Sverige.
81

   

Genom en likvidation av bolaget försvinner en koppling till Sverige och därför kan inte 

bolaget åberopas som en väsentlig anknytning.
82

 Det finns även en möjlighet att det ut-

ländska holdingbolaget säljer det svenska bolaget till en extern köpare.
83

 Även om detta 

kan vara ett snabbare och enklare alternativ kan det medföra ett antal nackdelar.
84

 Det är 

inte alltid så lätt att sälja ett begagnat bolags aktier. Det kan innebära att bolaget säljs 

för ett pris som understiger marknadsvärdet.
85

  

Det finns också en möjlighet att sälja aktierna till någon som köper upp bolag för att ge-

nast efter köpet avveckla bolaget.
86

 Detta gör att den skattskyldige slipper den risk som 

                                                 
78

 25 kap. 35 § ABL. 

79
 25 kap. 41 § ABL. 

80
 Se avsnitt 2.6.1. 

81
 Se avsnitt 2.6.1. 

82
 Se avsnitt 2.6.1. 

83
 Heinestam, B. Likvidation – Praktisk handbok för aktiebolag, s. 82. 

84
 Heinestam, B. Likvidation – Praktisk handbok för aktiebolag, s. 82. 

85
 Heinestam, B. Likvidation – Praktisk handbok för aktiebolag, s. 82. 

86
 Heinestam, B. Likvidation – Praktisk handbok för aktiebolag, s. 82 f. 
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skulle följa av att en oseriös köpare köper bolaget.
87

 Dock innebär denna sorts försälj-

ning att köparen tar betalt för att han gör jobbet som en likvidation innebär och därför-

köper denne i så fall bolaget till ett pris som understiger marknadsvärdet.
88

  

2.6 Utflyttning ur Sverige 

2.6.1 3 kap. 3-16 §§ IL, obegränsad skattskyldighet 

Svensk beskattning har en territoriell begränsning som innebär att svenskar inte kan be-

skattas för alla inkomster. Två begrepp används för att skilja på dessa anspråk.
89

 En i 

Sverige obegränsat skattskyldig beskattas för alla sina inkomster oavsett var de har för-

värvats.
90

 Begränsat skattskyldiga beskattas enbart på inkomster som kan hänföras till 

Sverige såsom källstat.
91

 

Avgörande för bedömningen är vart den skattskyldige är bosatt.
92

 Oftast är detta inte 

särskilt svårt att avgöra men det kan ibland leda till problem som gör det svårt att fast-

ställa var personen är skattskyldig.
93

 Även de som stadigvarande vistas i Sverige kan bli 

obegränsat skattskyldiga i Sverige
94

 Även den som tidigare varit bosatt i Sverige och 

som har en väsentlig anknytning kan anses obegränsat skattskyldig här.
95

 Denna regel 

träffar således även de som flyttat ut ur landet.  

Av lagtexten följer ett antal punkter som har betydelse för att avgöra om en person är 

obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte.
96

 Några exempel är bland annat om perso-

nen är svensk medborgare, om personen har bostad i Sverige, om denna har familj i lan-

                                                 
87

 Heinestam, B. Likvidation – Praktisk handbok för aktiebolag, s. 83. 

88
 Heinestam, B. Likvidation – Praktisk handbok för aktiebolag, s. 83. 

89
 Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C. Inkomstskatt – En läro- och handbok i skatterätt, 
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det och så vidare.
97

 Hänsyn tas också till hur länge personen varit bosatt i Sverige. För 

att undvika obegränsad skattskyldighet i Sverige måste praktiskt taget alla band klippas 

med Sverige.
98

 Listan som finns i lagen är inte uttömmande utan även liknande förhål-

landen beaktas i bedömningen.
99

 Det finns inte heller någon inbördes ordning i lagen 

utan det har i praxis lagts mer vikt vid vissa faktorer än andra.
100

 

I praxis använder man sig av en samlad bedömning.
101

 För att ge en bild av de viktigaste 

faktorerna för denna uppsats läggs vikt på de faktorer som är mest intressanta i förhål-

lande till exit-upplägg.  

Att en person innehar svenskt medborgarskap har en förhållandevis låg betydelse i be-

dömningen om man är obegränsat skattskyldig.
102

 Att behålla en permanent bostad i 

Sverige efter utflyttning är dock en betydelsefull faktor i bedömningen.
103

 Fritidfastig-

heter som används några veckor om året och som inte är inredda för året runt bruk 

grundar typiskt sett inte väsentlig anknytning.
104

 Det finns dock rättsfall där inte heller 

fritidsfastigheter som är inredda för året runt bruk ses som grund för väsentlig anknyt-

ning.
105

 Även om den skattskyldige inte har en bostad i Sverige kan det vara av betydel-

se om den skattskyldige äger en fastighet i landet.
106

 Här beaktas värdet på fastigheten 

och storleken på avkastningen vilket betyder att en tillgång med lågt värde och låg av-

kastning inte behöver anses vara grund för väsentlig anknytning.
107
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 3 kap. 7 § IL. 
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En annan faktor som är viktig är bandet mellan två makar och med eventuella minder-

åriga. Om en make bor i kvar i Sverige bör detta ses som en grund för väsentlig anknyt-

ning.
108

   

Av Bonnier-fallet framgår att det är av stor betydelse om den skattskyldige bedriver när-

ingsverksamhet eller om denne är engagerad genom ett väsentligt inflytande i närings-

verksamhet i Sverige.
109

 Att inneha rollen av en verkställande direktör i ett svenskt bo-

lag är ett tydligt exempel på vad som kan innebära väsentlig anknytning.
110

 Att vara 

ekonomiskt engagerad är enligt praxis inte det viktigaste, utan det är graden av inflytan-

de i bolaget som är avgörande.
111

  

Det finns också en presumtionsregel i lagtexten som är aktuell för de personer som har 

svensk medborgarskap och som har bott eller stadigvarande vistats i Sverige i minst tio 

år. Regel innebär att man anses ha en väsentlig anknytning till Sverige i fem år efter att 

personen flyttat ur landet, om inte personen visar att denna inte har en väsentlig anknyt-

ning.
112

  

Även om en skattskyldig är obegränsat skattskyldig i Sverige så kan denne bli undanta-

gen från skattskyldighet för vissa anställningsinkomster från utlandet, detta för att und-

vika dubbelbeskattning vid tillfälliga vistelser utomlands.
113

 Den så kallade sexmåna-

dersregeln innebär att om en obegränsat skattskyldig vistas utomlands i minst sex må-

nader är denne undantagen från skatteplikt i Sverige till den del som inkomsten beskat-

tas i verksamhetslandet.
114

 Den så kallade ettårsregeln innebär att om den obegränsat 

skattskyldige innehar en anställning i minst ett år i samma land är han inte skattskyldig i 

Sverige även om inte inkomsten ska beskattas enligt nationell lagstiftning i det landet.
115
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2.6.2 3 kap. 17-18 § IL, begränsad skattskyldighet 

Det finns vissa inkomster som anses ha en så stark anknytning till Sverige att de ska be-

skattas i Sverige även om inte den skattskyldige är obegränsat skattskyldig här. Den be-

gränsade skattskyldigheten har sin grund i källstatsprincipen, vilket betyder att det är 

var inkomsten förvärvas som är det viktiga, inte vilket land förvärvaren är bosatt i.
116

 

När detta är fallet talar man om begränsad skattskyldighet.
117

 Huvudregeln är att den 

som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige är begränsat skattskyldig.
118

 I lagtexten 

räknas upp vilka inkomster som ska tas upp till beskattning i Sverige.
119

 Ett exempel på 

sådan inkomst är bland annat inkomster från fasta driftställen eller fastigheter belägna i 

Sverige.
120

  

2.6.3 3 kap. 19 § IL, tioårsregeln 

Den tidigare lydelsen av tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL innebar att en begränsat skattskyl-

dig är skattskyldig för kapitalvinst på andelar i svenska aktiebolag om personen under 

året då avyttringen sker eller under de tio föregående åren varit bosatt eller stadigvaran-

de vistats i Sverige. Regeln gällde alltså tidigare inte andelar i utländska bolag.
121

 Då 

regeln inte gav Sverige rätt att beskatta innehav i utländska bolag kunde regeln kringgås 

genom att de svenska andelarna såldes till ett utländskt holdingbolag till anskaffnings-

kostnaden. När det utländska bolaget sedan avyttrades beskattades kapitalvinsten i hem-

viststaten.
122

 

Den nuvarande tioårsregeln innefattar även andelar i utländska bolag.
123

 Denna be-

stämmelse trädde i kraft den 1 januari 2008 för att minska möjligheterna att kringgå den 

gamla tioårsregeln som endast innefattade svenska bolag.
124

 I propositionen motiveras 
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ändringen med att tioårsregeln de senaste åren innan ändringen hade tappat sin effektivi-

tet på grund av X och Y-fallet
125

 som gjorde det möjligt att göra underprisöverlåtelser 

även till utländska bolag.
126

 Regeringen ansåg att det därmed var viktigt att förebygga 

att den svenska skattebasen urholkades.
127

  

Denna regel är av mycket stor vikt när det gäller exit-upplägg. Många skatteavtal inne-

håller en bestämmelse om att kapitalvinster beskattas i hemviststaten.
128

 Hade inte tio-

årsregeln funnits hade det kunnat innebära att en person som varit bosatt i Sverige  kun-

nat flytta till ett land utan kapitalbeskattning och slippa beskatta kapitalvinsten överhu-

vudtaget.
129

  

Tioårsregeln är dock inte optimal när det gäller att skydda mot exit-upplägg. Om nog-

grann planering och förberedelse görs innan en utflyttning kan utflytten ske till ett land 

där tioårsregeln inte blir tillämplig. Sverige har i många av sina skatteavtal med andra 

länder inkluderat en regel som liknar tioårsregeln. Dock är den ofta begränsad till färre 

år än just tio. I vissa skatteavtal är den helt undantagen vilket betyder att tioårsregeln 

inte får utnyttjas i förhållande till den avtalsparten.
130

  

2.6.4 Utförande 

När det svenska bolaget är upplöst eller har sålts har det inte längre några band till Sve-

rige. Avgörande för bedömningen av huruvida obegränsad skattskyldighet kvarstår är 

om den skattskyldige avyttrar sin permanenta bostad innan flytten och om den skatt-

skyldige är involverad i någon verksamhet. När alla band är klippta finns inte längre nå-

gon grund för obegränsad skattskyldighet i Sverige. 

Även om alla band är klippta finns fortfarande en begränsad skattskyldighet för de in-

komster som kan hänföras till Sverige som källstat. En begränsat skattskyldig person är 

också bunden av tioårsregeln som innebär att man skattar för vinster på andelar som rea-

liserats inom tio år efter flytten.  

                                                 
125
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Bosätter sig i den skattskyldige i det nya landet så att han får hemvist i landet enligt det 

landets interna rätt är detta ett starkt bevis på att fullständig utflyttning skett. I fem år 

ligger bevisbördan på den skattskyldige som således måste visa att denne inte längre har 

någon koppling till Sverige. Detta kan göras genom att till exempel en permanent bo-

stad anskaffas i det nya landet.  

2.7 Försäljning av utländskt holdingbolag 

2.7.1 3 kap. 19 § IL, tioårsregeln 

Enligt svensk intern rätt har Sverige rätt att beskatta kapitalvinster för begränsat skatt-

skyldiga enligt tioårsregeln.
131

 Denna regel gäller även utländska andelar vilket betyder 

att det inte går att sälja andelarna i det utländska holdingbolaget förrän efter tio år efter 

utflytten från Sverige.
132

 När dessa tio år har gått är det således hemviststaten som be-

skattar kapitalvinsten, vilket kan betyda att vinsten inte beskattas alls eller endast till en 

mycket låg procent.  

2.7.2 Skatteavtal 

Sverige har skatteavtal med ett stort antal länder vilket innebär att i de fall en inkomst 

blir föremål för dubbelbeskattning tillämpas skatteavtalet för att dela upp beskattnings-

rätten mellan länderna. Som tidigare konstaterats finns ofta en motsvarighet till den 

svenska tioårsregeln inkluderad i de flesta avtalen.
133

 Beroende på hur denna regel ser ut 

i respektive avtal kan andelarna säljas utan att Sverige kan beskatta andelarna. I de län-

der som har avtal som ger Sverige rätt att beskatta kapitalvinster ett visst antal år får den 

skattskyldige vänta med att avyttra andelarna tills dessa år har passerat. I de länder som 

har ett skatteavtal där begränsningen inte finns inkluderad kan aktierna säljas så fort by-

tet av hemvist skett och obegränsad skattskyldighet i Sverige inte längre tillämpas.  

2.7.3 Nationell lagstiftning 

När den skattskyldige bestämmer sig för att avyttra andelarna i det utländska holdingbo-

laget beskattas han enligt det landets regler. Detta förutsatt att Sverige inte längre har 

någon beskattningsrätt. Har både Sverige och det nya landet beskattningsrätt är det skat-
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132
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133
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teavtalet som delar upp rätten.
134

 Görs flytten till ett land där kapitalvinster inte beskat-

tas kan beskattning således undgås om det är detta land som enligt skatteavtalet har rät-

ten att beskatta inkomsten.
135

 

2.7.4 Utförande 

När andelarna kan avyttras beror på flera faktorer. Hur lång tid den skattskyldige måste 

vänta med försäljningen beror på hur skatteavtalen med just det landet ser ut. Säljs an-

delarna innan Sverige mist sin beskattningsrätt innebär det att kapitalvinsten beskattas 

enligt svenska regler, vilket inte är syftet med exit-upplägget. 

Det finns också en möjlighet att avveckla det utländska holdingbolaget om det inte läng-

re finns något syfte att driva det. Att likvidera detta bolag sker då enligt de interna reg-

lerna i det landet.
136

 Hur dessa regler ser ut undersöks i samband med val av land. 

2.8 Konsekvenser för Sverige 

Sverige har interna regler och skatteavtal som gör det möjligt för privatpersoner att av-

yttra sina aktier i ett annat medlemsland, i vissa fall utan att behöva skatta alls.
137

 Enligt 

beräkningar som gjorts för 2005 och 2006, i en Rapport från 2008, försvinner mellan en 

och två miljarder varje år genom fåmansdelägares aktieavyttringar utomlands.
138

 Detta 

blir mycket stora summor genom åren som Sverige skulle kunna få behålla om det hade 

funnits regler som minskar antalet exit-upplägg. Företag som tjänar pengar på att utföra 

exit-upplägg åt sina kunder marknadsför också upplägget för att folk ska veta vilka möj-

ligheter det finns, vilket torde göra det vanligare och vanligare.
139

 Konsekvenserna för 

Sverige av att inte införa regler som kan minska exit-upplägg har även uppmärksam-

mats i doktrin. Sundgren tar upp problemet med att det försvinner en mycket stor sum-

ma pengar ur Sverige varje år och enligt honom verkar Finansdepartementet inte be-
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kymra sig för problemets omfattning.
140

 Han avslutar dessutom sin artikel mycket kri-

tiskt genom uttalandet med att ”Finansdepartementets avdelning för skatteavtal verkar 

också ha stängt och gått hem!”
141

.
142

  

2.9 Delanalys 

För att utföra ett exit-upplägg är det många detaljer som är betydelsefulla innan den 

skattskyldige kan uppnå de önskade lättnaderna. Denne väljer förmodligen ett land som 

fungerar bra för just exit-upplägg. Oftast sker detta till länder såsom Cypern eller Malta. 

Dessa länder har förmånliga nationella bestämmelser men de har också skatteavtal med 

Sverige som begränsar Sveriges rätt att beskatta kapitalvinster enligt tioårsregeln. 

Om en person som flyttar ur Sverige har någon koppling kvar till Sverige är denne fort-

farande betraktad som obegränsad skattskyldig och inkomster ska således beskattas i 

Sverige. Detta innebär att för att ett exit-upplägg ska nå önskad effekt måste alla band 

med Sverige klippas. Görs inte detta kommer vinsterna fortfarande beskattas som om 

någon flytt inte skett alls.  

En person som flyttar från Sverige efter att varaktigt ha vistats där är begränsat skatt-

skyldig för alla inkomster som kan hänföras till Sverige. Trots att alla band klipps 

kommer inkomster som hänförs till Sverige ändå att beskattas då tioårsregeln är tillämp-

lig på de begränsat skattskyldiga. Den innebär att kapitalvinster på både svenska och ut-

ländska andelar ska beskattas i Sverige om de avyttras inom tio år från utflytten.  

Tioårsregeln blir dock endast tillämplig i de fall då Sverige inte har något skatteavtal 

med landet i fråga eller om skatteavtalet innehåller en klausul som inte begränsar tioårs-

regeln alls. Detta är dock inte särskilt vanligt. De två andra typerna av skatteavtal är de 

som inte ger källstaten någon beskattningsrätt alls för kapitalvinster och de skatteavtal 

som begränsar den svenska tioårsregeln till färre år.  

I de fall där skatteavtalet inte ger källstaten någon rätt alls att beskatta kapitalvinster 

sker beskattningen i hemviststaten. Detta innebär att så länge den skattskyldige gjort en 

fullständig utflyttning kommer han ha hemvist i den andra avtalsstaten. En fullständig 
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utflyttning måste innebära att han klippt sina band med Sverige och fått ett nytt skatte-

rättsligt hemvist i det nya landet. Har det nya landet ingen skatt på kapitalvinster kan 

andelarna bli helt obeskattade vid en försäljning. I andra länder finns en mycket låg 

skatt på kapitalvinster vilket betydligt minskar skattekostnaden i jämförelse med den 

som skulle skett om den skattskyldige bott kvar i Sverige och beskattats enligt till ex-

empel fåmansföretagsreglerna.  

I det fall där det finns en bestämmelse som ger Sverige rätt att beskatta men där denna 

är begränsad behöver den skattskyldige endast vänta de antal år som stadgats innan han 

sedan säljer andelarna. När den stadgade gränsen är uppnådd förlorar Sverige rätten att 

beskatta kapitalvinsten och den beskattas därför enligt den nya hemviststatens regler. 

Att Sveriges tioårsregel endast används i de få fall där Sverige inte har något skatteavtal 

med ett land eller då skatteavtalet inte begränsar beskattningsrätten gör att den är myck-

et ineffektiv när det gäller att minska antalet exit-upplägg. En ny lösning bör införas 

som inte är begränsad av Sveriges ingångna skatteavtal för att säkerställa att kapitalvins-

ter inte undgår beskattning. 
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3 Praxis från EG domstolen gällande utflyttningsskat-
ter 

3.1 Inledning 

Det finns ingen stadgad regel som säger att EU-rätten ska gå före all nationell rätt.
143

 

Dock har det i EU-rättslig praxis med tiden framkommit att EU-rättsliga regler har före-

träde framför nationella regler.
144

 I de fall som behandlas i detta kapitel har EU-

domstolen bedömt och även underkänt särskilda nationella reglers förenlighet med EU-

rätten då de bedömts strida mot etableringsrätten som finns stadgad i artikel 49 EUF.  

För att hitta en ny lösning som kan motverka exit-upplägg måste det vara tydligt vad 

som inte har tillåtits tidigare men framför allt för att motverka att den nya regeln inte 

underkänns i en eventuell framtida prövning. I detta kapitel framkommer hur bestäm-

melserna bedöms och konkreta exempel på vad som anses proportionerligt ges.  

3.2 X och Y-fallet, Mål C- 436/00  

3.2.1 Referat 

Enligt svenska regler vid tiden för frågan kunde en överlåtelse ske till underpris till ett 

svenskt bolag som den skattskyldige ägde. Det innebar att värdeökningen inte beskatta-

des förrän aktierna avyttrades externt. Enligt den svenska rätten kunde inte uppskov 

med beskattning medges när överlåtelsen skett till en utländsk juridisk person. Inte hel-

ler medgavs uppskov när överlåtelse skett till ett svenskt bolag med ett moderbolag med 

säte i ett annat land.
145

  

Fallet gäller två svenska medborgare som ansökte om förhandsbesked gällande tillämp-

ningen av de svenska bestämmelserna om underprisöverlåtelser.
146

 X och Y anförde att 

de svenska bestämmelserna var oförenliga med artikel 43 och 56 EG (nuvarande artikel 

49 och 63 EUF) eftersom att de inte var proportionerliga i förhållande till sitt syfte.
147
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EU-domstolen prövade först huruvida bestämmelserna var i strid med artikel 43 i för-

draget.
148

 Domstolen bedömde att en överlåtare som säljer in sina aktier till ett bolag i 

en annan medlemsstat särbehandlas i jämförelse med den som säljer sina aktier till ett 

svenskt bolag. Det blir en likviditetsmässig nackdel för den utflyttade. Att neka denne 

ett uppskov med beskattning kan avskräcka medborgare från att bedriva verksamhet i ett 

annat medlemsland.
149

 Särbehandlingen är därmed en inskränkning av etableringsfrihe-

ten i artikel 43 EG. Domstolen konstaterade dock att detta gäller endast om överlåtelsen 

sker till ett bolag där överlåtaren har ett obestridligt inflytande över bolagets beslut och 

om denne kan bestämma över bolagets verksamhet.
150

  

Domstolen konstaterade också att om den hindrande bestämmelsen har ett legitimt syfte 

som överensstämmer med fördraget och om den kan anses motiverad av allmänintresset 

finns det en chans att bestämmelserna är befogade. Bestämmelsen måste då vara ämnad 

att säkerställa det efterstävade syftet och den får inte heller gå utöver vad som krävs för 

att uppfylla syftet.
151

  

Regeringsrätten åberopade att syftet med bestämmelserna var att man ville hindra 

minskningen av skatteintäkter som följer av att underprisöverlåtelserna skulle ha god-

känts. Detta godkändes inte av EU-domstolen eftersom att det inte var motiverat av all-

mänintresset. Ett syfte av ren ekonomisk karaktär kunde enligt domstolen inte utgöra 

tvingande allmänintresse.
152

 Dock är nödvändigheten av att bevara kongruensen inom 

skattesystemet ett syfte som godkänts tidigare, men de metoder som användes av Sveri-

ge ansågs oproportionerliga och kunde inte anses motivera bestämmelserna.
153

  

Regeringsrätten tog också upp att ett annat syfte med bestämmelserna var att förhindra 

skatteflykt. EU-domstolen ansåg dock att bestämmelserna inte avsåg endast skatte-

flyktssituationer utan att de riktade sig mot alla situationer där en underprisöverlåtelse 
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sker till en utländsk juridisk person.
154

 Det skulle enligt EU-domstolen inte vara möjligt 

att grunda en allmän presumtion för skatteundandragande eller skatteflykt på enbart den 

omständigheten att det förvärvande bolaget är etablerat i en annan medlemsstat.
155

  

Under förutsättning att andelen som överlåtits var av sådan art att överlåtaren får ett 

obestridligt inflytande över den utländska personens beslut var de svenska bestämmel-

serna oförenliga med etableringsfriheten i artikel 43 och 48 EG.
156

 

När överlåtarens andel i det förvärvande bolaget inte är tillräckligt stor blir istället den 

fria rörligheten för kapital tillämplig. Artiklarna 56 och 58 EG utgjorde hinder för de 

nationella bestämmelserna i fråga eftersom att de ansågs behandla de som sålde till ett 

utländskt bolag sämre än de som sålde aktier till ett svenskt bolag.
157

 

3.2.2 Analys 

De svenska reglerna ansågs utgöra ett hinder mot etableringsfriheten i artikel 49 EUF 

eftersom att skattskyldiga behandlades sämre om de sålde sina andelar till ett utländskt 

bolag än om de hade valt att sälja andelarna till ett svenskt bolag.  

Det av Sverige åberopade syftet att motverka skatteminskning godkändes inte, medan 

syftet att bevara kongruensen inom skattesystemet ansågs som ett legitimt syfte. Även 

om syftet ansågs legitimt gick bestämmelsen dock längre än vad som krävdes för att 

uppfylla syftet och den ansågs därmed oproportionerlig.  

Rättsfallet ledde till att Sverige ändrade reglerna om underprisöverlåtelser till att även 

omfatta överlåtelser till utländska bolag. Ändringen gjorde att den svenska tioårsregeln 

urholkades och gjorde det möjligt att utföra exit-upplägg lagligt. En ny lösning behövs 

således för att motverka dessa upplägg. 
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3.3 de Lasteyrie-fallet, Mål C-9/02 

3.3.1 Referat 

I Frankrike tillämpades bestämmelser i form av utflyttningsskatt med uppskov. Kortfat-

tat innebar de franska reglerna att skattskyldiga som haft sitt skatterättsliga hemvist i 

Frankrike i minst sex av de senaste tio åren beskattas för värdeökningen på bolagsande-

lar vid tidpunkten för utflyttningen.
158

 Detta gällde endast om den skattskyldige eller 

dennes närstående hade rätten till mer än 25 procent av vinsten vid någon tidpunkt un-

der de fem föregående åren. Beloppet som skulle beskattas var skillnaden mellan för-

värvspriset och marknadsvärdet vid tidpunkten för utflyttningen.
159

 Särskilda regler 

fanns även för möjligheten att få uppskov med beskattningen om vissa villkor uppfyll-

des.
160

  

De Lasteyrie lämnande Frankrike den 12 september 1998 för att flytta till Belgien. Vid 

tidpunkten för utflyttningen eller under de fem åren som föregick utflyttningen innehade 

de Lasteyrie andelar, direkt eller indirekt, i bolag som hade sitt säte i Frankrike. Dessa 

andelar översteg den gräns på 25 procent av vinsten som var gränsen i den interna lag-

stiftningen, vilket ledde till att de Lasteyrie beskattades på den latenta vinsten på aktier-

na vid utflyttningen.
161

 De Lasteyrie åberopade att den nationella bestämmelsen stred 

mot gemenskapsrätten.
162

  

Den nationella domstolen ställde en tolkningsfråga till EU-domstolen och undrade om 

principen i artikel 52 EG (nuvarande artikel 49 EUF) utgör ett hinder mot Frankrikes 

bestämmelser om beskattning på värdeökningar vid den tidpunkt det skatterättsliga 
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hemvistet flyttas. Frågan stod i förhållande till att syftet som åberopades var att be-

stämmelsen skulle hindra skatteflykt.
163

 

Domstolen började med att undersöka om regeln, som innebär att latenta vinster beskat-

tas vid byte av hemvist, kan begränsa utövandet av etableringsfriheten i artikel 52 

EG.
164

 Vidare ansåg domstolen att etableringsfriheten ger varje medborgare rätten att 

etablera sig i ett annat land än den ursprungliga medlemsstaten. Den innebär också att 

medborgaren har rätt att starta och bedriva verksamhet i det landet på samma villkor 

som föreskrivs i medlemsstatens lagstiftning för sina egna medborgare.
165

 Inte heller en 

snäv eller obetydlig begränsning är tillåten enligt artikel 52 EG.
166

 Dessa regler gäller 

för skattebestämmelser även om direkta skatter inte faller inom gemenskapens behörig-

het.
167

 

Domstolen ansåg att även om inte de franska bestämmelserna förbjöd sina medborgare 

att flytta till ett annat medlemsland kunde reglerna ändå anses avskräcka en person från 

att etablera sig i en annan medlemsstat.
168

 När en skattskyldig flyttade ur landet behand-

lades denne sämre än en skattskyldig som stannade kvar i Frankrike. Den som stannade 

kvar i Frankrike beskattades inte förrän vinsten var realiserad medan en medborgare 

som bytte sin skatterättsliga hemvist beskattades på en vinst som ännu inte realiserats. 

Denna skillnad ansågs vara av stor ekonomisk betydelse och kan på så sätt avskräcka 

från en eventuell flytt.
169
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EU-domstolen bedömde att bestämmelsen om beskattning av värdeökning är förenad 

med en möjlighet att få uppskov med betalningen. Denna möjlighet kräver dock att 

stränga villkor uppfylls. Det största villkoret är kravet på säkerhet som innebär att den 

skattskyldige fråntas möjligheten till att förfoga över tillgången som tagits i anspråk 

fram till dess beskattning skett.
170

 Bestämmelsen ansågs utgöra ett hinder mot etable-

ringsfriheten.
171

  

En hindrande bestämmelse kan dock vara befogad om syftet är legitimt och om det 

stämmer överens med fördraget. Det måste dock kunna motiveras av tvingande hänsyn 

till allmänintresset. Bestämmelsen måste vara ägnad att uppfylla syftet och får inte hel-

ler gå utöver vad som krävs för att uppfylla detta syfte.
172

 Det syftet som den hänskju-

tande domstolen angivit är att förebygga skattflykt och EU-domstolen ansåg att be-

stämmelsen i fråga inte specifikt syftade till att undanta helt konstlade upplägg för att 

undgå fransk beskattning. Bestämmelsen riktade sig mot alla situationer då en skatt-

skyldig som enligt bestämmelsen äger en betydande andel i ett bolag som bolagsbeskat-

tas, sedan av någon anledning flyttar ut ur landet.
173

 En allmän presumtion om skatte-

flykt kan inte grundas endast på grund av att en fysisk person byter hemvist.
174

  

Möjligheten att få uppskov var inte heller automatisk och möjligheten var förenad med 

strikta villkor såsom att inge deklaration i rätt tid, att ställa säkerhet och även att utse en 

representant bosatt i Frankrike. Bestämmelsen kunde därför inte motiveras av syftet att 

motverka skatteflykt.
175
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3.3.2 Analys 

När en regel behandlar en skattskyldig som byter skatterättsligt hemvist till ett annat 

EU/EES-land sämre än en skattskyldig som stannar kvar i det ursprungliga hemvistlan-

det anses den diskriminerande. Om en regel anses avskräcka från att en medborgare an-

vänder sin etableringsfrihet är regeln alltså hindrande och går emot artikel 49 EUF.  

Domstolen bedömer regeln som ett hinder mot etableringsfriheten då den skattskyldige 

behandlas sämre än den som bibehåller sitt hemvist i den ursprungliga staten. Det spelar 

således ingen roll om bestämmelsen var förenad med en rätt till uppskov eftersom att 

uppskovet inte skedde automatiskt och att det krävdes att säkerhet ställdes. Det anses 

också klart att regler som ska motverka skatteflykt inte anses proportionella om de är 

allmänna och riktar sig till alla som byter sitt skatterättsliga hemvist. 

Det bör noteras att om ett uppskov villkoras med strikta villkor är det inte proportioner-

ligt. Om en utflyttningsskatt ska användas bör alltså uppskov med beskattningen ske au-

tomatiskt och utan strikta villkor. 

Efter detta fall bör utflyttningsskatter generellt ha ansetts otillåtna i förhållande till arti-

kel 49 EUF.
176

 Dock kan frågan ställas om detta endast blev utgången med tanke på att 

Frankrikes nationella domstol åberopade att syftet med bestämmelsen är att förhindra 

skatteflykt.
177

 Frankrikes regler om utflyttningsskatt ansågs vid tillfället för denna dom 

vara en av de mildaste reglerna inom området.
178

 

3.4 N-fallet, Mål C-470/04 

3.4.1 Referat 

Enligt tidigare nederländska regler beräknades skatten för en skattskyldig på grundval 

av den vinst som kom från betydande innehav.
179

 Ett betydande innehav förelåg om den 

skattskyldige ägde mer än fem procent av bolagskapitalet i ett bolag.
180

 Om en skatt-

skyldig inte längre var obegränsat skattskyldig i landet av någon annan anledning än att 
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han avlidit likställdes det med en avyttring av aktierna.
181

 Även i Nederländerna var det 

skillnaden mellan anskaffningsutgiften och försäljningspriset som skulle beskattas vid 

en utflyttning. Om inget vederlag utgick var det marknadsvärdet som gällde istället för 

försäljningspriset.
182

 Om den skattskyldige inom tio år från utflyttningen återvände till 

Nederländerna kunde nedsättning av skatten göras.
183

 För att den skattskyldige skulle få 

räntefritt uppskov med beskattningen krävdes att en säkerhet ställdes.
184

  

Fallet gäller N som den 22 januari 1997 flyttade ur Nederländerna till Förenade kunga-

riket. Vid den tidpunkten var han ensam ägare till tre bolag med ledning i Curaçao.
185

 

Då N begärde uppskov med beskattningen krävdes att han ställde en säkerhet, och han 

pantsatte då aktierna i ett av sina bolag.
186

  

Tvisten i målet gällde huruvida en beskattning enligt de nederländska reglerna var för-

enlig med gemenskapsrätten.
187

 N ifrågasatte också genomförandet av beskattningen 

och han ansåg att reglerna utgjorde hinder för honom att utnyttja sina gemenskapsrätts-

liga rättigheter.
188

  

Den hänskjutande domstolen ställde fem tolkningsfrågor till EU-domstolen. Den första 

frågan var om en invånare som flyttar ur en medlemsstat till en annan kan åberopa arti-

kel 18 EG (nuvarande artikel 21 EUF)  i ett rättsligt förfarande mot sin ursprungsstat 

enbart för att taxeringsbeslutet kan innebära ett hinder mot hans utflyttning. Den andra 

frågan var om artikel 43 EG (nuvarande artikel 49 EUF)  kunde användas istället eller 

om det krävdes att den skattskyldige skulle bedriva verksamhet i den andra medlemssta-

ten.
189

 Dessa frågor behandlades av domstolen i ett sammanhang. 

                                                 
181

 Mål C-470/04, N mot Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, stycke 5. 

182
 Mål C-470/04, N mot Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, stycke 6. 

183
 Mål C-470/04, N mot Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, stycke 7. 

184
 Mål C-470/04, N mot Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, stycke 8:Artikel 2. 

185
 Mål C-470/04, N mot Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, stycke 11. 

186
 Mål C-470/04, N mot Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, stycke 13. 

187
 Mål C-470/04, N mot Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, stycke 16. 

188
 Mål C-470/04, N mot Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, stycke 17. 

189
 Mål C-470/04, N mot Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, stycke 19. 



 

 
32 

Domstolen erinrade först och främst om att artikel 18 EG är en allmän rätt för alla uni-

onsmedborgare som innebär att de kan röra sig fritt och uppehålla sig i andra medlems-

staters territorium medan artikel 43 EG är en speciell rättighet.
190

 Det innebär att artikel 

18 EG endast är tillämplig när inte artikel 43 EG är tillämplig.
191

  

Begreppet etablering i artikel 43 EG är ett omfattande begrepp som innebär att en med-

borgare har en möjlighet att stadigvarande och kontinuerligt delta i det ekonomiska livet 

även i andra medlemsländer än sitt ursprungsland. Att äga 100 procent av aktierna i ett 

bolag i en annan stat omfattas helt klart av artikel 43 EG.
192

 Det gäller också om den 

skattskyldige äger 100 procent av kapitalet i ett bolag i en annan medlemsstat.
193

 N om-

fattades därmed av artikel 43 EG och artikel 18 EG var därmed inte tillämplig.
194

 

Den tredje och den femte frågan i fallet var om artikel 43 EG utgjorde ett hinder mot de 

nederländska bestämmelserna i fråga och om det i så fall kunde anses befogat.
195

 Även 

här har båda frågorna besvarats i ett sammanhang.
196

 Den fjärde frågan går utanför syf-

tet med denna uppsats och kommer inte att diskuteras.  

Precis som i de Lasteyrie påpekade EU-domstolen att även om inte direkt skatt är inom 

gemenskapens behörighetsområde ska medlemsstaterna ändå iaktta gemenskapsrätten 

när de utövar sin behörighet.
197

 Även i detta fall ansåg EU-domstolen att reglerna i sig 

inte var avsedda att förbjuda någon från att flytta ur landet, men de ansågs ändå verka 

begränsande och därför även avskräckande.
198

  

Den skattskyldige som flyttade ur sin hemviststat behandlades sämre än en skattskyldig 

som stannade kvar i landet då denne beskattades för en värdeökning på sina aktier som 

ännu inte realiserats. Den som stannade kvar i landet beskattades inte för sin vinst förrän 
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den dag den realiserades. Skillnaden i behandling ansågs avskräckande och kunde göra 

att medborgare inte utnyttjar sin fria rörlighet.
199

 Att rätten till uppskov också förutsatte 

att en skattedeklaration skulle ges in sågs också som en begränsning eftersom att de som 

bodde kvar i landet inte behövde ge in denna förrän aktierna avyttrades.
200

 De neder-

ländska bestämmelserna begränsade därmed utövandet av etableringsfriheten.
201

 

Även här blir det fråga om ifall de hindrande bestämmelserna kunde anses befogade 

med hänsyn till allmänintresset och säkerställandet av det syfte som eftersträvades. Det 

får inte gå utöver vad som krävs för att uppnå syftet. Dessa kriterier är de som ställs upp 

i de Lasteyrie.
202

  

Den nationella domstolen åberopade att syftet med bestämmelserna var att säkerställa 

fördelningen enligt territorialitetsprincipen av beskattningsrätten mellan medlemsstater-

na. Det syftade enligt den nationella domstolen till att förhindra dubbelbeskattning.
203

 

EU-domstolen kommer fram till att syftet med bestämmelsen är av allmänintresse och 

att bestämmelsen är till för att säkerställa syftet.
204

 För att bestämmelsen ska vara befo-

gad får den inte gå utöver vad som krävs, detta enligt proportionalitetsprincipen.
205

 

Även om deklarationen som skulle inges ansågs hindrande mot etableringsfriheten kom 

EU-domstolen ändå fram till att det var proportionerligt att begära en deklaration vid 

avyttrande.
206

 Däremot gick kravet på att ställa säkerhet längre än vad som krävdes för 

att uppfylla syftet. Att kapitalvinsten minskade efter utflytten innebar inte heller att 

skatteskulden reducerades. Det kunde innebära att värdet på aktierna skulle sjunka så 

mycket att det inte skulle bli någon kapitalvinst alls och att det inte skulle finnas något 

kapital att betala skatteskulden med.
207

 Det fanns enligt EU-domstolen mindre restrikti-
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va metoder.
208

 Artikel 43 EG verkade alltså hindrande på de nationella bestämmelserna 

om beskattning på latenta vinster.
209

   

3.4.2 Analys 

Även i detta fall anses utflyttningsskatten som hindrande. Det finns dock en del ytterli-

gare ledning i detta fall. Den nationella domstolen åberopade ett annat syfte än den 

franska domstolen gjorde i de Lasteyrie. I detta fall åberopades att bestämmelserna syf-

tade till att säkerställa fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna enligt 

territorialitetsprincipen. Detta syfte var till skillnad från förhindrande av skatteflykt ett 

syfte som var av allmänintresse. 

Domstolen går därför in på de olika villkor som behövde uppfyllas för att uppskov ska 

ges. Även i detta fall gavs uppskov men inte automatiskt. Att säkerhet behövde ställas 

ansågs inskränkande då den skattskyldige därför inte kunde förfoga över säkerheten un-

der tiden. Viktigt i fallet var också att värdeminskningar inte betraktades vilket kunde 

leda till att skatten som skulle betalas teoretiskt kunde överstiga den skatt som skulle 

varit aktuell när andelarna slutligen avyttrades.  

Även om villkoret att den skattskyldige skulle fylla i en skattedeklaration ansågs hind-

rande bedömdes det ändå proportionerligt i förhållande till syftet att avskaffa dubbelbe-

skattning. Är en utflyttningsskatt förenad med en rätt till automatiskt uppskov och utan 

strikta villkor bör regeln anses förenlig med EU-rätten. Det förutsätter dock att värde-

minskningar som sker efter utflytten beaktas i någon av staterna. Att kräva att deklara-

tion görs betraktas som proportionerligt och bör kunna krävas. 

Till skillnad från de Lasteyrie verkar det inte helt förbjudet att införa en utflyttnings-

skatt. Domstolen öppnar upp för möjligheten att det går att utforma en bestämmelse 

som inte anses oförenlig med etableringsfriheten. Det finns dock inget rättsfall som helt 

godkänt en befintlig utflyttningsskatt vilket torde medföra en viss osäkerhet kring vad 

som faktiskt kommer att godkännas vid en framtida prövning.  
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3.5 Delanalys 

Flera länder har använt sig av en så kallad utflyttningsskatt för att motverka skatteflykt 

genom exit-upplägg. EU-domstolen har dock uppmärksammat dessa regler och ställer 

höga krav på att dessa regler inte får strida mot etableringsfriheten. Behandlas en skatt-

skyldig sämre än en skattskyldig som stannar kvar i landet endast på grund av att han 

flyttat till ett annat land anses regeln diskriminerande och anses därmed hindrande. Det 

har framkommit i praxis att utflyttningsskatter anses hindrade av etableringsfriheten. I 

De Lasteyrie och N har Frankrike och Nederländerna gett möjlighet till uppskov med 

betalningen om den skattskyldige ställer säkerhet.  

EU-domstolen visar på möjligheten till att även hindrande bestämmelser kan anses be-

fogade om de kan anses motiverade av allmänintresset. Enligt dessa fall måste också 

reglerna syfta till att säkerställa det eftersträvade syftet med dem utan att gå utöver vad 

som krävs. Så länge detta följs bör därmed en utflyttningsskatt vara befogad. 

De viktigaste slutsatserna som kan dras av fallen är att den utflyttade får inte behandlas 

sämre än en person som stannar kvar i landet. För stränga villkor för att kunna få upp-

skov med betalningen till dess att andelarna avyttras godkänns således inte. Viktigt är 

också, enligt N-fallet, att utflyttningslandet måste ta hänsyn till en eventuell värde-

minskning som sker efter det att den skattskyldige flyttat ur landet. Dock ansågs ett vill-

kor gällande ifyllande av deklaration som proportionerligt och godkändes.  
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4 Lösningar för att minska antalet exit-upplägg 

4.1 Inledning 

Det torde vara tydligt att Sveriges regler för att motverka exit-upplägg är tämligen inef-

fektiva. Med rätt förberedelser och hjälp av en professionell konsult som handleder pro-

cessen kan de svenska interna reglerna kringgås utan större problem. Att Sverige har in-

gått skatteavtal med ett så stort antal länder gör dessutom förfarandet lättare då dessa 

avtal begränsar den beskattningsrätt Sverige har enligt intern rätt. Många skatteavtal är 

mycket gamla och har inte omförhandlats på många år vilket har lett till att de inte har 

följt den utveckling som skett i Sverige.  

Uppsatsen syftar till att analysera problematiken kring de så kallade exit-uppläggen. Ur 

ett skattebasperspektiv är det angeläget att minska antalet exit-upplägg. Detta bör ske 

utan att åtgärden strider mot EU-rätten eller de skatteavtal som Sverige ingått med ett 

flertal länder. Vilken lösning som är att föredra analyseras genom att för- och nackdelar 

diskuteras med varje lösning varefter en slutlig lösning föreslås. 

I det fall det blir aktuellt görs en hinderprövning för att analysera om den föreslagna 

lösningen kan anses vara ett hinder mot etableringsfriheten. Anses bestämmelsen hindra 

etableringsfriheten blir det även aktuellt med en rättfärdigandeprövning i enlighet med 

den EU-praxis som tagits upp.  

4.2 Utflyttningsskatt med uppskov 

4.2.1 Inledning 

Enligt de Lasteyrie
210

 och N
211

 kan slutsatsen dras att etableringsfriheten utgör hinder 

mot omedelbar beskattning av latenta vinster. En medlemsstat kan inte utan vidare be-

skatta en fysisk person som flyttar till ett annat medlemsland för orealiserade vinster på 

andelar, så länge inte samma bestämmelse gäller de som bor kvar i landet.
212

 En skatt-

skyldig som stannar kvar i Sverige blir beskattad den tidpunkt då vinsten realiseras.
213
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Om en skattskyldig blir beskattad för en orealiserad kapitalvinst om han flyttar utom-

lands men inte om han bor kvar i landet innebär det alltså att regeln är oförenlig med 

etableringsfriheten i artikel 49 EUF. 

I både de Lasteyrie och N använde sig länderna i fråga av en utflyttningsskatt med rätt 

till uppskov. Rätten till uppskov var dock villkorad och enligt EU domstolen var dessa 

villkor för omfattande och de gick utöver vad som krävdes för att uppnå syftet med be-

stämmelsen.
214

  

I en statlig utredning från 2009,
215

 utreddes möjligheten kring en uppskovsregel på kapi-

talvinster i onoterade bolag. I denna ansågs att en sådan regel inte bör införas eftersom 

att det bland annat skulle innebära för stora administrativa bördor.
216

 I denna uppsats ut-

reds möjligheten att, trots beslutet, införa en uppskovsregel i Sverige.  

4.2.2 Regelns utformning 

I en tidigare proposition gällande underprisöverlåtelser tog Regeringen upp att de nya 

reglerna om underprisöverlåtelser till utländska juridiska personer endast är en temporär 

lösning och möjligheten till att införa generella regler för beskattning vid utflyttning bör 

utredas.
217

 Skatteverket som remissinstans tog upp en möjlighet till en utflyttningsskatt 

med en möjlighet till uppskov.
218

 I utredningen ansågs också att reglerna skulle anses 

förenliga med EU-rätten så länge uppskovet inte krävde att personen ställde någon sä-

kerhet och om eventuella värdenedgångar beaktades.
219

 Regeringen nöjde sig här med 

att hålla med om att något behövde göras men att sådana överväganden var alltför om-

fattande för att diskuteras i ärendet.
220
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I en senare utredning
221

 togs det upp att utgångspunkten för Regeringen var att en even-

tuell utflyttningsregel bör vara enkel att tillämpa och inte i onödan öka den administra-

tiva bördan för skattskyldiga.
222

 I utredningen drogs dock slutsatsen att ett uppskovssy-

stem skulle innebära en alltför stor administrativ börda och Regeringen ansåg också att 

det skulle kunna leda till ett skattebortfall för den svenska staten. Av dessa skäl besluta-

des att ett uppskovssystem inte skulle införas i den svenska lagstiftningen.
223

 Några för-

slag till hur regeln skulle se ut finns därför inte i utredningen. 

En eventuell utflyttningsskatt skulle enligt Wiman behöva utformas på så sätt som inne-

bär att personen som flyttar ut blir beskattad på den värdeökning som skett på andelarna 

fram till utflyttningen.
224

 För att inte detta skulle strida mot gemenskapsrätten skulle det 

även behöva utformas en rätt till uppskov med betalningen fram tills dess att aktierna 

avyttras.
225

 En beskattning av vinsten vid utflyttningen skulle nämligen kunna ge stora 

problem likviditetsmässigt.
226

 Personen blir inte mer likvid endast på grund av att den 

flyttar utomlands och därför kan det bli svårt att betala skatt på en vinst som inte kom-

mit personen tillhanda.
227

   

Wiman anser också att regeln bör undanta de som endast bott i Sverige en begränsad 

tid.
228

 Någon motivering kring detta ges ej i hans artikel, men det torde dock vara för att 

förhindra att de som endast bor i Sverige en begränsad tid inte ska träffas av det omfat-

tande svenska skatteanspråket.
229

  

För att kunna ha en utflyttningsskatt måste det beaktas hur aktieinnehavet ska behandlas 

när det flyttats till det nya hemvistlandet.
230

 Frågan gäller vilket ingångsvärde aktierna 
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kommer att ha vid beräkning av värdeökningen i det nya landet. Får inte den skattskyl-

dige räkna marknadsvärdet vid tidpunkten för utflyttning från Sverige som det nya an-

skaffningsvärdet i det nya hemvistlandet kan det innebära att värdestegringen dubbelbe-

skattas när aktierna sedan avyttras.
231

 Wiman anser också att det vore bra om man på 

något sätt kunde medge den skattskyldige ett anskaffningsvärde på aktierna i den nya 

hemviststaten till det marknadsvärde som är aktuellt vid inflyttningen.
232

 Att lösa ett så-

dant problem kan anses komplicerat. Han anser i sin artikel att det kanske krävs en 

samordning med övriga EU-länder.
233

 

Reglerna får inte begränsa den rätt som en medborgare har att fritt kunna etablera sig 

inom EU.
234

 Enligt både de Lasteyrie
235

 och N
236

 kan en medlemsstat inte kräva att den 

skattskyldige ställer en säkerhet för uppskovet eftersom att den skattskyldige inte kan 

förfoga över en säkerhet som tagits i anspråk, varför ett uppskov därmed skulle vara be-

gränsande och oförenligt med artikel 49 EUF.
237

 För att kunna motivera en sådan be-

gränsning får villkor inte ställas som inte kan motiveras av hänsyn till allmänintresset 

eller som går utöver vad som krävs för att uppfylla syftet med regeln. Ett uppskov bör 

därför ske automatiskt och utan stränga villkor.
238

  

Ett villkor som domstolen godkänt, även om det ansågs begränsande, är att den skatt-

skyldige måste fylla i en deklaration vid avyttring av aktierna. I N-fallet ansågs att vill-

koret var proportionerligt i förhållande till syftet med regeln.
239

  

Sundgren anför också att utflyttningsskatten ska begränsas till att gälla endast ett visst 

tröskelbelopp.
240

 Detta för att förenkla Skatteverkets administrativa arbete.
241

 Som ex-
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empel tar han upp ett tröskelbelopp på mellan en och ett par miljoner. Han anser att läg-

re belopp än så motiverar troligtvis inte någon att flytta utomlands endast av skatte-

skäl.
242

 Då tioårsregeln endast ger Sverige en beskattningsrätt i tio år efter utflytten an-

ser även Sundgren att uppskovet bör förfalla om en avyttring sker mer än tio år efter ut-

flytten.
243

  

Efter De Lasteryrie-domen tog det tyska finansdepartementet ett beslut om att deras 

exit-bestämmelser bör ändras eftersom att de förmodades strida med EG-rätten.
244

 De 

tidigare reglerna gällde endast inhemska andelar men dessa regler utökades till att också 

omfatta utländska andelar.
245

 De nya reglerna innebär att den som flyttar ur Tyskland 

ska beskattas för den värdeökning som skett fram tills dess att aktierna säljs eller den 

tidpunkt då Tyskland förlorar beskattningsrätten till vinsten. Med detta menas den tid-

punkt då personen inte längre anses obegränsat skattskyldig i Tyskland. Anledningen 

till detta är att det inte strider mot skatteavtalen och att de därför inte heller behöver om-

förhandlas.
246

  

I den tyska lagen
247

 finns också en rätt till uppskov om flytten sker till ett annat EU-land 

som Tyskland har ett handräckningsavtal med.
248

 Reglerna innebär att uppskovet är rän-

tefritt och att någon säkerhet inte behöver ställas. Uppskovet löper sedan fram tills dess 

att andelarna avyttras.
249

 Det finns fyra situationer där uppskovet ska återföras till be-

skattning. För det första gäller det då andelar säljs eller genom någon annan med för-
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säljning likställd rättshandling avyttras.
250

 Med detta jämställs till exempel en likvida-

tion.
251

 Den andra situationen gäller om andelarna övergår till en person som inte tillhör 

något av medlemsländerna eller till en som hör till ett sådant land men som inte är obe-

gränsat skattskyldig där.
252

 Den tredje situationen då uppskovet ska återföras till be-

skattning är då andelarnas värde förändras genom till exempel omstruktureringar.
253

 

Den sista situationen är då den skattskyldige flyttar och därmed byter hemvist till en så-

dan stat som inte är ett medlemsland eller om den skattskyldige i övrigt inte uppfyller 

kraven för uppskovet.
254

  

Vid de situationer då värdet på andelarna sjunker efter flytten tar Tyskland hänsyn till 

värdeminskningen vid den slutgiltiga beskattningen. Detta gäller dock så länge inte des-

tinationslandet tar hänsyn till denna minskning i sin beskattning.
255

 Det finns en be-

gränsning som innebär att Tyskland inte kommer att ta hänsyn till minskningen om den 

beror på bolagsrättsliga åtgärder, såsom vid en situation då den skattskyldige efter flyt-

ten delar ut vinstmedel som på så vis gröper ut det värde som finns i bolaget.
256

  

I 17 § Einkommensteuergesetz
257

 (EStG) behandlas vilket värde Tyskland ska få beskat-

ta när det gäller kapitalvinster på den som är obegränsat skattskyldig. För att 17 § EStG 

skulle kunna anpassas till andra paragrafer i lagen gjordes även andra ändringar i lag-

stiftningen.
258

 Ett exempel gäller de som flyttar in i Tyskland. Regeln innebär att det an-

skaffningsvärdet som ska användas vid beskattning i Tyskland är det värdet som aktier-

na har vid tidpunkten för inflytten. Detta värde är alltså försäljningsvärdet eller mark-

nadsvärdet vid hemvistbytet.
259
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Thim anser att genom att man ger möjlighet till uppskov, som både är räntefritt och inte 

kräver någon säkerhet, eftersträvas regler som är i enlighet med gemenskapsrätten och 

OECDs modellavtal. Reglerna syftar också till att skapa kongruens i skattesystemet då 

man endast avser att beskatta värdeökningar som hör till tiden då den skattskyldige var 

obegränsat skattskyldig.
260

 

De tyska reglerna ger uppskov utan ränta.
261

 För att Sverige skulle kunna införa en ut-

flyttningsskatt med uppskov bör ställning tas till denna fråga. Att den skattskyldige 

måste betala ränta torde vara begränsande med hänsyn till EU-rätten då det inte krävs av 

den som bor kvar i landet. Beskattningen sker i Sverige då vinsten realiseras och fram 

till denna tidpunkt betalas enligt svensk rätt ingen ränta.
262

 Det torde också vara viktigt 

att, precis som Tyskland, ta hänsyn till en eventuell värdeminskning som sker efter bytet 

av hemvist.
263

 En uppskovsregel som inte tar hänsyn till värdeminskning är enligt N-

fallet inte förenlig med EU-rätten.
264

  

4.2.3 Fördelar 

En uppenbar fördel torde vara att en uppskovsregel skulle innebära att Sverige får en 

mer effektiv beskattningsrätt i jämförelse med tioårsregeln som endast används då den 

inte begränsas av skatteavtal. Den nuvarande tioårsregeln kan lätt kringgås genom att 

rätt land väljs för upplägget.
265

 Ett uppskovssystem skulle inte hindras av skatteavtal 

med det andra landet eftersom att beskattningen sker på ett belopp som fastställs vid ut-

flyttningen, innan personen får hemvist i det nya landet. Det skulle på så vis inte vara 

lika lätt att komma undan en utflyttningsskatt. 

Ett av de tyngsta argumenten som talar för ett uppskovssystem är att det fungerar pre-

ventivt. Ett uppskovssystem ger bara en temporär skattefrihet vilket betyder att syftet 

med att utföra ett exit-upplägg faller bort. Det skulle inte finnas någon anledning för en 

person att anlita dyr konsulthjälp för att utföra ett exit-upplägg eftersom att han inte i 
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längden vinner något på det, förutom möjligtvis en uppskjuten skatt och på så vis även 

en större likviditet i det förvärvande bolaget. De företag som endast erbjuder denna 

tjänst skulle vara beroende av upplägg som i slutändan skulle innebära att de inte rap-

porterade innehaven till Skatteverket, vilket skulle vara ett rent bedrägeri. Ett sådant 

upplägg skulle inte kunna marknadsföras på samma sätt som de nuvarande exit-

uppläggen som faktiskt fortfarande är lagliga. Marknaden för dessa företag skulle på så 

sätt helt gå förlorad och därmed bör även exit-uppläggen minskas avsevärt.
266

 

Sundgren tar också upp att Skatteverket lägger ner stora resurser på att driva skattepro-

cesser mot specifika skatteflyktfall. Han anser att de resurser som läggs i dagsläget är 

avsevärt större än de som skulle krävas vid de enstaka fall som skulle bli aktuella om 

uppskov skulle införas.
267

  

4.2.4 Nackdelar 

Utredningen som avgav betänkande i SOU 2009:33 tog upp ett flertal nackdelar med en 

uppskovsregel, vilket ledde till att någon regel inte infördes. De aspekter som togs upp 

var för det första att uppskovsbelopp kan vara mycket betydande och den dag beloppet 

ska tas upp till beskattning är det möjligt att värdet på andelarna i det nya bolaget har 

gått ner så mycket att det likviditetsmässigt blir svårt att betala uppskovet. Skatteförmå-

ga skulle således kunna saknas vid betalningstidpunkten.
268

  

För det andra ansågs att uppskovsregler för kapitalvinster skulle leda till en avsevärd 

skatteadministration för Skatteverket. Det fanns enligt utredningen inte heller något som 

talade för att det skulle handla om några större belopp för indrivning.
269

 Det skulle sna-

rare handla om mindre belopp. Dessutom skulle det behövas en tidsmässigt lång bevak-

ningstid då uppskoven kan vara under många år.
270

 Utredningen går inte längre än till 
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att konstatera detta och nöjer sig med att fastställa att skälen som talar emot ett upp-

skovssystem överväger de potentiella fördelarna.
271

 

Ceije tar upp problematiken kring ökningen av användande av utflyttningsskatter med 

uppskov.
272

 Hon diskuterar kort att skatteavtalen inte är skrivna för att ta hänsyn till den 

problematik som uppstår vid utflyttningsbeskattning.
273

 Syftet med skatteavtalen har 

inte varit att fördela anspråk på skatt på inkomster som redan realiseras vi utflyttnings-

tillfället.
274

 Hon avslutar detta med att säga att frågan än så länge är outredd.
275

 

Då exit-upplägg oftast sker med onoterade aktier uppkommer en svårighet när det gäller 

värderingen av aktierna vid utflytten. Noterade aktier är inte särskilt komplicerade att 

värdera då de har ett tämligen klart marknadsvärde. Onoterade aktier är dock mycket 

problematiska att värdera.
276

 Detta torde innebära att det krävs stora resurser för att vär-

dera aktierna för de som flyttar ur landet. Värdet bör också bli tämligen osäkert vilket 

inte är fallet då de beskattas vid avyttringen. 

Så länge inte EU-domstolen har godkänt en utflyttningsregel torde det vara svårt att 

vara helt säker på hur en sådan regel får se ut för att inte verka hindrande mot etable-

ringsfriheten. Frankrikes utflyttningsregler var enligt Mutén en av de mildaste utflytt-

ningsregler i Europa när domen meddelades.
277

 Detta bör ge en ovisshet bland de länder 

som vill utforma en utflyttningsregel.  

4.2.5  Avslutande kommentar 

En utflyttningsskatt med rätt till uppskov har ett flertal fördelar. Det är framför allt en 

stor fördel att en utflyttningsskatt skulle fungera preventivt vilket avsevärt skulle mins-

ka antalet exit-upplägg. Blir det lagstadgat att värdeökningar ska skattas för blir det inte 

längre fördelaktigt att utföra en exit och de företag som specialiserar sig på just exit-
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upplägg skulle inte längre kunna erbjuda ett lagligt förfarande. Marknaden för exit-

upplägg går därmed förlorad och exit-upplägg bör därmed minska.  

Då EU-domstolen ännu inte godkänt en utflyttningsskatt blir det svårt att avgöra om en 

utformning är förenlig med EU-rätten. Det finns dock en viss ledning i de Lasteyrie och 

N. Vid tolkning av fallen verkar det dock finnas en möjlighet att utforma en utflytt-

ningsskatt som är förenlig med EU-rätten.  

Frågan är dock om en bestämmelse om utflyttningsskatt ger problem med administra-

tionen. Onoterade andelar är mycket vanliga vid ett exit-upplägg, vilket innebär att des-

sa måste värderas vid utflytten för att skatten ska kunna fastställas. Onoterade andelar, 

till skillnad från noterade andelar, är mycket svårvärderade. Att värdera onoterade ande-

lar skulle bli osäkert, dyrt och framför allt tidskrävande. Följden av onoterade andelar är 

svårvärderade kan bli att andelarna blir felaktigt värderade vid utflytten. Det ska också 

nämnas att olika länders regler vid beskattning av kapitalandelar kan se olika ut.  

Vissa länder beskattar värdeökningen som skett med utgångspunkt från marknadsvärdet 

vid inflytten, anda länder beskattar värdeökningen från dagen då andelarna först anskaf-

fades vilket skulle kunna leda till en dubbelbeskattning. För att en utflyttningsskatt ska 

kunna fungera behöver detta problem således lösas. 

4.3 Återflyttningsskatt 

4.3.1 Inledning 

Det är inte omöjligt att en aktieägare bestämmer sig för att göra en exit till ett annat land 

för att sedan, antagligen planerat redan från början, flytta tillbaka till Sverige när aktier-

na är realiserade och eventuellt färdigskattade i det andra landet. Sverige är ett mycket 

förmånligt land att flytta tillbaka till eftersom att vi inte längre har någon förmögenhets-

skatt och inte heller någon arvs- och gåvoskatt.
 278

 

När det sista steget i exit-upplägget är gjort, vilket är när det utländska bolaget sålts eller 

likviderats och aktierna i det svenska bolaget är sålda kan personen flytta hem till Sve-

rige igen utan några konsekvenser. Hur lång tid personen i fråga måste vara utomlands 

beror på skatteavtalet med det aktuella landet. I vissa fall kan det ta upp till tio år innan 
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Sverige förlorar rätten att beskatta kapitalvinsten. Dock används ofta andra länder där 

Sverige har begränsat antalet år till färre år eller till land där Sverige inte har någon be-

skattningsrätt alls. Det innebär att personen kan realisera vinsten så fort denne fått hem-

vist i den nya staten och inte längre är obegränsat skattskyldig i Sverige. Möjligheten att 

utnyttja reglerna gör det således lätt att utföra så kallade skenutflyttningar. 

4.3.2 Regelns utformning 

För att minska dessa skenutflyttningar har det i doktrin tagits fram ett förslag om en så 

kallad återflyttarskatt. Det skulle innebära att endast de som flyttar tillbaka till Sverige 

efter att ha realiserat vinster utomlands efter en viss begränsad tid skulle bli beskattade i 

Sverige för värdeökningen som skett utomlands. Det skulle innebära att de som flyttat 

till ett annat land med anledning att faktiskt bosätta sig där och inte är ute efter att un-

dandra skatter från den svenska staten inte blir träffade av regeln.
279

  

För att denna regel inte ska vara för omfattande bör den gälla endast de som flyttar till-

baka till Sverige efter ett visst antal år. Sundgren föreslår en begränsning på någonstans 

mellan tre och tio år. Han tar i en artikel upp att en begränsning på fem år skulle vara 

passande då detta stämmer överens med de antal år som en skattskyldig har bevisbördan 

för att personen inte har en väsentlig anknytning till Sverige. En begränsning på tio år 

skulle också kunna anses passande eftersom att det istället stämmer överens med tioårs-

regeln om utomlands bosattas skattskyldighet för aktievinster.
280

  

Sundgren tar också upp att regeln bör begränsas till att endast gälla de fall då vinsterna 

överstiger ett visst belopp. Detta för att den inte ska gälla mindre vinster som inte anses 

avgörande för utflyttningen. Inte heller bör regeln gälla de innehav som anskaffats un-

der utlandsvistelsen utan endast de som anskaffats under bosättningen i Sverige innan 

utflytten. Både svenska och utländska aktier bör omfattas. Detta gör att regeln blir neu-

tral.
281

 

Sundgren föreslår också att regeln endast bör träffa svenska medborgare eller de som 

utvandrar efter att ha varit bosatta i Sverige en längre tid. Detta för att inte de som en-

dast haft en tillfällig bosättning i Sverige en kort tid ska beskattas under en så omfattan-
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de tid som tio år efter utflyttning.
282

 

Eftersom att syftet med regeln skulle vara att sätta den återflyttade personen i samma si-

tuation som denne var vid utflyttandet bör det också finnas en möjlighet att avräkna 

skatt som betalts utomlands för tillgångarna. Även förluster på försäljningar som skett 

utomlands bör beaktas vid beskattningen.
283

  

En annan åsikt som Sundgren tar upp i sin artikel är att det bör finnas en särskild skatte-

frihetsventil som tar sikte på de personer som varit tvungna att flytta tillbaka till Sverige 

på grund av oförutsedda eller extraordinära omständigheter. Exempel på situationer som 

skulle träffas av ventilen skulle då kunna vara krig eller etnisk förföljelse.
284

 

Det ska tilläggas att generaladvokat Mischo ansåg i förslaget till avgörande i de Laste-

ryrie-fallet
285

 att det fanns mindre restriktiva begränsningar som kunde uppfylla syftet 

med de franska reglerna angående bekämpning av utflyttning som endast är tillfällig.
286

 

Generaladvokatens mening var att Frankrike skulle kunna införa regler som innebar att 

en skattskyldig som flyttar tillbaka till Frankrike efter en kort tidsperiod kan beskattas 

för de andelar som sålts under tiden han varit hemvist i annat land.
287

 En återflyttarskatt 

skulle därför rikta sig endast till de som skenutflyttade och inte de som hade ett genuint 

syfte att byta hemvist.
288

 Även i de Lasteyrie tog EU-domstolen upp denna möjlighet.
289

  

Storbritannien använder sig av en återflyttarregel sedan den 17 mars 1998. Dessa be-

stämmelser finns i Finance Act 1998 i section 127. Regeln innebär att personer som va-

rit bosatta i Storbritannien i minst fyra av de senaste sju åren blir beskattade på den ka-

pitalvinst som blir aktuell på utomlands avyttrade tillgångar om de återvänder till Stor-
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britannien inom fem år från utflytten.
290

 

4.3.3 Fördelar 

Fördelarna med denna sorts skatt är för det första att den träffar den kategori av in-

komsttagare som ägnar sig åt otillbörlig skatteflykt. En sådan skatt skulle också undvika 

att träffa de som utvandrar utan ett sådant skatteflyktsmotiv. En annan fördel är att de 

som planerar att återflytta till Sverige lätt kan förutse vilket pris som måste betalas för 

att kunna återvända till Sverige.
291

 

När det gäller det administrativa arbetet ser Sundgren att det finns goda fördelar med en 

återflyttningsskatteregel. Detta eftersom att den som flyttar ur Sverige normalt redovisar 

sin förmögenhet i en bosättningsutredning. Aktieinnehav är relativt lätt att kontrollera 

hos depåförvaltare och liknande. Då uppgifterna bör kunna anses tillförlitliga gör det att 

denna sorts regel gör det möjligt att administrera och skatten är på så sätt också möjlig 

att driva in inom ramen för det normala uppbördssystemet för de personer som är bosat-

ta i Sverige.
292

  

Det skulle inte heller finnas några likviditetsproblem eftersom att beskattningen sker på 

redan realiserad vinst. Sverige skulle också enligt Sundberg anpassa sig bra till OECDs 

skatteavtal och det skulle inte krävas att Sverige fyller sina avtal med komplicerade be-

stämmelser.
293

 

4.3.4 Nackdelar 

En nackdel torde vara att en återflyttarregel skulle medföra att endast de som flyttar till-

baka till Sverige blir beskattade för sina realiserade kapitalvinster. Det finns också en 

möjlighet att till exempel en fåmansföretagare som känner att denne börjar komma till 

åren vill pensionera sig och gör detta genom att flytta till ett varmare klimat med sin 

familj. Den väsentliga andelen av utflyttningarna gällande aktievinster görs av personer 

som börjar närma sig pensionsåldern och som vill använda sig av medel från sina få-
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mansföretag för att tillgodose sina framtida ekonomiska behov.
294

 Genom att då använ-

da sig av ett exit-upplägg kan fåmansföretagaren komma undan den avsevärt höga tjäns-

tebeskattningen som sker på kapitalvinsten som överstiger gränsbeloppet genom att be-

skatta det utomlands där det är möjligt att beskattningen sker till så lite som noll pro-

cent. Har fåmansföretagaren varit sparsam med sina löneuttag och låtit medel ligga kvar 

i företaget kan han således få ut detta inför sin tid som pensionär.  

4.3.5 Avslutande kommentar 

Denna regel har stora förutsättningar att godkännas i EU-domstolen. Regeln behandlar 

inte en person sämre endast av anledningen att den bestämmer sig för att flytta ur landet. 

Istället beskattas inte den skattskyldige i Sverige för värdeökningen fram till avyttringen 

så länge denne inte flyttar tillbaka till Sverige inom en viss tid efter utflytten. Dessutom 

sker beskattningen på en värdeökning som realiserats och svårigheterna med att värdera 

onoterade andelar uppkommer inte. Eftersom att avräkning sker på den skatt som beta-

lats i utlandet blir det heller inte någon fråga om dubbelbeskattning.  

Det är av stor betydelse att bestämmelsen träffar de som skenutflyttar endast med an-

ledning att avyttra andelar i ett mer förmånligt land. Dock träffar inte regeln den stora 

andel pensionärer som i hela sitt liv byggt upp ett stort kapital i sitt företag för att sedan 

flytta ut ur Sverige när tiden för pensionering är kommen. Genom ett exit-upplägg blir 

den skattskyldige beskattad endast i det nya hemvistlandet, vilket innebär att de svenska 

fåmansföretagsreglerna inte längre blir tillämpliga.  

Att en återflyttarregel endast träffar de som skenutflyttar torde istället leda till att skatt-

skyldiga helt enkelt inte flyttar tillbaka till Sverige. Om bestämmelsen dessutom inne-

håller en tidsgräns skulle den skattskyldige helt utan konsekvenser kunna vänta exem-

pelvis de tio år som stadgas innan denne sedan flyttar tillbaka till Sverige. Återflyttarre-

geln torde därför bli för lätt att kringgå och exit-uppläggen skulle således inte motverkas 

särskilt effektivt.  
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4.4 Övriga lösningar 

4.4.1 Inledning 

De vanligaste lösningar som tas upp i doktrin är utflyttningsskatt med uppskov och åter-

flyttarskatt. I detta avsnitt tas även andra idéer upp för att få en bredare syn på möjliga 

åtgärder. Det anses viktigt att läsaren får en insikt i att det även finns andra lösningar 

som har uppmärksammats i doktrin utöver utflyttningsskatt och återflyttarskatt. 

4.4.2 Omförhandla skatteavtal 

Tioårsregeln är mycket begränsad då flera skatteavtal endast ger Sverige rätt att beskatta 

svenska andelar. I vissa andra avtal finns ingen motsvarighet alls till tioårsregeln. Detta 

gör att även om Sverige utvidgat tioårsregeln till att gälla även utländska andelar an-

vänds den i praktiken inte särskilt ofta.  

Sverige bör enligt Sundgren fokusera på att trappa upp arbetet med skatteavtalen.
295

 Av-

talen bör omförhandlas till att även gälla kapitalvinster på utländska andelar i enlighet 

med den svenska interna rätten.
296

 Arbetet med att omförhandla skatteavtal gällande ka-

pitalvinster har skett sedan 1983, men mycket långsamt.
297

 Det bör till att börja med fo-

kuseras på de länder som är populärast vid exit-upplägg.
298

 Om avtalen förhandlas och 

därmed uppdateras till att stämma överens med den nya tioårsregeln blir det således inte 

lika lätt för personer att snabbt realisera sina kapitalvinster utomlands. 

Sundgren tar också upp möjligheten att göra det ”lite mer lättsmält för den andra sta-

ten”
299

 genom att erbjuda en så kallad omvänd credit. Detta innebär att Sverige ger rätt 

till avräkning för den skatt som hemviststaten tar ut.
300

 I de flesta länder som används 
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vid exit-upplägg är skatten obefintlig eller mycket låg vilket skulle innebära att det inte 

handlar om någon större förlust för Sverige.
301

  

4.4.3 Ta bort möjlighet till underprisöverlåtelse för fysiska personer 

En annan väg att gå är enligt Wiman att helt ta bort möjligheten för fysiska personer att 

sälja sina andelar till ett pris under marknadsvärdet.
302

 Tar man bort möjligheten till un-

derprisöverlåtelse blir det inte förmånligt för fysiska personer att utföra exit-upplägg. 

För att regeln ska anses förenlig med EU-rätten måste detta gälla alla fysiska personer 

och inte bara de som säljer till utländska bolag.
303

 

Dock anser Wiman att lösningen vore en farlig väg att gå. Ur ett EU-perspektiv behövs 

inte hårdare omstruktureringsregler, utan det behövs snarare mildare regler.
304

 För att 

EU ska bli mer konkurrenskraftigt i förhållande till andra ekonomiska områden behövs 

regler som är förmånliga vid omstruktureringar och rättsutvecklingen får inte drivas så 

långt att medlemsstater känner sig tvingade att införa striktare omstruktureringsregler 

för att inte bryta mot olika fördragsartiklar.
305

 

4.4.4 Kräva verklig etablering för det utländska bolaget 

Samuelsson diskuterar i en artikel om det är möjligt att tillämpa principen om förbud 

mot rättsmissbruk i de fall där försäljning av aktier säljs via EU/EES-bolag.
306

 Det råder 

osäkerhet kring när principen kan användas men den har kommit till uttryck i Cadbury 

Schweppes-fallet
307

 där det beslutades att en verklig ekonomisk etablering i ett EES-

land måste ske för att etableringsfriheten i artikel 49 EUF ska kunna åberopas. Det 
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framgår också att nationella bestämmelser som inskränker etableringsfriheten kan rätt-

färdigas om de har som syfte att motverka rent konstlade upplägg.
308

  

Underprisöverlåtelser som sker till i utlandet uppstartade holdingbolag utgör rättsmiss-

bruk och etableringsfriheten har inte som syfte att motverka dessa upplägg.
309

 Skatte-

verket ansåg att holdingbolaget inte bedriver någon varaktig verksamhet eftersom att det 

inte skett någon varaktig och affärsmässigt motiverad ekonomisk verksamhet. Cadburry 

Schweppes bör enligt Samuelsson vara vägledande även gällande exit-upplägg.
310

 Om 

en underprisöverlåtelse sker till ett företag som inte uppfyller kraven för verklig etable-

ring bör inte etableringsfriheten kunna åberopas. Det skulle kunna vara fallet i en situa-

tion där ett holdingbolag genast efter köpet säljer andelarna vidare utan att göra nya in-

vesteringar i bolaget och sedan avyttras.
311

 Reglerna om underprisöverlåtelser innehåller 

inte några villkor om att andelarna måste behållas en viss tid eller att de behöver ersättas 

med nya investeringar. Samuelsson tar därför upp möjligheten kring ett införande av 

principen om rättsmissbruk i den svenska nationella rätten om underprisöverlåtelser.
312

  

Efter domen i X och Y-fallet
313

 ändrades enligt Samuelsson den svenska lagen så den 

sträcktes längre än vad som var nödvändigt. Han tar därefter upp möjligheten att kräva 

att en verklig etablering av bolaget i den andra medlemsstaten sker för att en underpris-

överlåtelse ska ske, kanske på ett sätt som liknar den regel som finns i 39a kap. 7a § 

IL.
314

  Paragrafen gäller särskilda bestämmelser för delägare i vissa utländska juridiska 

personer. Enligt den så kallade CFC-beskattningen ska lågbeskattade inkomster från ut-

ländska juridiska personer beskattas hos delägaren om vissa förutsättningar är uppfyll-

da. I 39 kap.7a § finns ett undantag som innebär att inkomsten inte ska anses lågbeskat-
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tad om den kan hänföras till en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad 

verksamhet bedrivs. 

I 39a kap. 7a § 2 st. IL tas tre olika förutsättningar upp som måste uppfyllas. Enligt för-

sta punkten krävs att den juridiska personen har egna resurser i staten där den hör hem-

ma. Detta kan vara i form av lokaler och utrustning i den utsträckning som krävs för att 

driva verksamheten. Enligt den andra punkten krävs att den juridiska personen har re-

surser i form av personal med den kompetens som behövs för att självständigt bedriva 

verksamheten. Den tredje punkten kräver att personalen självständigt fattar de beslut 

som behövs i den löpande verksamheten.  

Om regeln skulle innehålla ett villkor som innebär att en underprisöverlåtelse endast 

kan ske om det är till en verklig etablering torde det motverka att personer endast upp-

rättar ett holdingbolag i ett annat land med funktionen att endast äga de svenska ande-

larna. Regeln skulle rikta sig till de som skatteplanerar och inte till de som faktiskt flyt-

tar till utlandet för att upprätta en ny verksamhet.  

4.4.5 Samordning på EU-rättslig nivå 

I ett meddelande från Kommissionen angående utflyttningsbeskattning tar Kommissio-

nen upp problemet med olikheter i de olika medlemsstaternas lagstiftning.
315

 Det tas 

upp att OECD:s modellavtal inte har regler som gäller för personer som byter skatte-

rättsligt hemvist. Dock har vissa länder, såsom Sverige gjort i flera fall, löst problemet 

med att ta in särskilda bestämmelser i sina bilaterala skatteavtal som innebär en utvid-

gad skattskyldighet i enlighet med den nationella lagstiftningen.
316

 Andra stater anser att 

det endast rör sig om en inhemsk transaktion som på så sätt inte heller omfattas av skat-

teavtalet.
317

 Det finns också länder som beskattar hela vinsten från den tidpunkt då an-

delarna anskaffats samtidigt som utflyttningsstaten skattar på värdeökningen fram till 

utflytten. Detta innebär att värdet som stigit fram till flytten blir dubbelbeskattad.
318
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Kommissionen anser i meddelandet att det finns några alternativ som är möjliga för att 

lösa dessa skillnader i skattesystemen mellan länderna.
319

 Det första alternativet är att 

länderna tillämpar ett system med avdrag i utflyttningsstaten för skatter som betalats i 

den nya hemviststaten.
320

 Den andra åtgärden innebär att medlemsstaterna kommer 

överens om en uppdelning av beskattningsrätten. En uppdelning skulle då kunna ske 

med hänsyn till hur länge personen varit bosatt i respektive medlemsstat. Denna åtgärd 

skulle kräva att ändringar görs i skatteavtalen mellan länderna.
321

 Enligt N-fallet skulle 

det också behöva tas hänsyn till eventuella värdeminskningar, i antingen utflyttningssta-

ten eller den nya hemviststaten.
322

  

För att någon av dessa lösningar ska fungera krävs ett effektivt administrativt samarbete 

mellan länderna. Fungerar inte detta får inte åtgärderna önskad effekt.
323

 För att utflytt-

ningsstaten ska kunna använda sin beskattningsrätt krävs att staten känner till att avytt-

ringen skett, vilket innebär att staten måste kunna förlita sig på att den nya hemviststa-

ten gör vad de kan för att driva in skatten åt utflyttningsstaten.
324

 

I sin slutsats konstaterar Kommissionen att just utflyttningsskatt är ett område som skul-

le dra nytta av en samordning på EU-nivå.
325

 Med hjälp av en samordning skulle med-

lemsstaterna kunna få sina utflyttningsskatteregler förenliga med de krav som ställts i 

EU-rätten.
326

 Kommissionen avslutar sedan med att säga att den är villig att hjälpa med-

lemsstaterna att utveckla samordnade lösningar och utarbeta mer detaljerade vägled-

ningar i samarbete med medlemsstaterna.
327
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4.4.6 Avslutande kommentar 

Flera olika lösningar har tagits upp i doktrin, dock har inte alla diskuterats så omfattan-

de som utflyttningsskatten och återflyttarskatten. Förslaget att ta bort rätten till under-

prisöverlåtelse för fysiska personer skulle minska antalet exit-upplägg avsevärt, kanske 

till och med helt och hållet. Förmånliga omstruktureringsregler är dock något som bör 

uppmuntras och inte begränsas.  

Att kräva verklig etablering vid underprisöverlåtelse till utländskt bolag torde hindra de 

fall då skattskyldiga endast har en avsikt att undkomma skatt. Det bör dock ifrågasättas 

om en sådan lösning skulle vara förenlig med EU-rätten. I doktrin är det dock osäkert 

om principen om rättsmissbruk går att tillämpa i detta fall.
328

  

Kommissionen har meddelat att en harmonisering kring utflyttningsskatter skulle kunna 

lösa problemen med olika hanteringar i olika länder. Dock behandlar Kommissionens 

meddelande endast hur en utflyttningsskatt skulle harmoniseras. Eftersom att det i den-

na uppsats framkommit att en utflyttningsskatt inte är att föredra skulle det vara önsk-

värt med ytterligare ledning från Kommissionen. Exit-upplägg är något som Kommis-

sionen uppmärksammat. Med mer ledning i arbetet med utformingen av skatteregler kan 

det bli möjligt att utforma en bestämmelse som är förenlig med EU-rätten utan att pro-

blemet med värdering blir aktuellt. 

I väntan på att denna harmonisering sker bör omförhandlingar av Sveriges skatteavtal 

göras. Den svenska tioårsregeln begränsas av de skatteavtal som inte innehåller någon 

rätt för Sverige att beskatta kapitalvinster. Det är omöjligt att omförhandla alla Sveriges 

skatteavtal på kort tid men mer tid bör definitivt läggas på de länder där exit-upplägg är 

vanligast, exempelvis Cypern och Malta. Här blir det heller ingen fråga om hinderpröv-

ning eftersom att det blir en fråga om skatteavtalsrätt och någon risk för diskriminering 

finns därmed ej. Omförhandlas skatteavtalen med de vanligaste exit-länderna skulle 

exit-uppläggen minskas avsevärt. För att underlätta dessa omförhandlingar bör det ock-

så ges en möjlighet till en omvänd credit som innebär att Sverige endast beskattar ut-

över det som betalats i den andra avtalsstaten. På så sätt förlorar inte den andra avtals-

staten någon beskattningsrätt. Det bör också nämnas att de länder som är vanligast i 

exit-upplägg beskattar kapitalvinster mycket lågt eller inte alls vilket betyder att Sverige 
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inte förlorar så mycket på att erbjuda den andra avtalsparten en rätt att beskatta kapital-

vinster.  

4.5 Avslutande analys 

I denna uppsats har ett flertal förslag tagits upp. Det första förslaget som skulle kunna 

vara möjlig är en utflyttningsskatt med en rätt till uppskov av beskattningen. Vid utfor-

mandet av denna regel kan praxis från EU-domstolen ge några viktiga råd vid utfor-

mandet. Både de Lasteyrie och N behandlar utflyttningsskatter med uppskov. Frankrikes 

regler var vid tiden för prövning en av de mildaste utflyttningsregler som fanns. Att EU-

domstolen underkände denna skatteregel berodde för det första på att den hindrade per-

soner från att använda sin rätt till etableringsfrihet enligt EUF. För det andra kan det 

också vara av betydelse att Frankrike åberopade bestämmelsen syftatde till att motverka 

skatteflykt. I N-fallet ansågs en uppdelning av beskattningsrätten enligt territorialitets-

principen som ett legitimt skäl. I detta fall fokuserade domstolen mer på rättfärdigandet 

av regeln. 

Om bestämmelsen är hindrande för etableringsfriheten kan en utflyttningsskatt enligt 

praxis alltså rättfärdigas om den har ett legitimt syfte med tvingande hänsyn till allmän-

intresset. Regeln måste syfta till att uppfylla detta syfte och får inte heller gå utöver vad 

som krävs för att uppfylla syftet. För att detta ska fungera måste uppskovet ske automa-

tiskt. Det får inte heller villkoras av stränga villkor såsom ställande av säkerhet. Viktigt 

är också att hänsyn till en eventuell värdeminskning efter utflytten måste tas. 

Det finns flera detaljer som bör lösas med en eventuell utflyttningsskatt. För det första 

bör det ställas ett visst tröskelbelopp för att denna regel ska gälla. Detta för att minska 

Skatteverkets administrativa börda. Ett sådant tröskelbelopp skulle dessutom avse träffa 

de personer som tjänar mest på att utföra dessa upplägg. Regeln bör alltså inte träffa de 

som har en värdeökning på ett så lågt belopp att det inte är den största anledningen för 

flytten. På så sätt träffar inte regeln de personer som har en genuin avsikt att flytta ut-

omlands och som inte har någon som helst syfte att fly från skatten. För det andra bör 

det sättas en gräns på ett visst antal år som uppskovet ska gälla. Om en person inte av-

yttrat sina aktier efter förslagsvis tio år bör uppskovet förfalla. Detta för att de personer 

som inte avsett att flytta utomlands endast för att sälja sina aktier skattefritt bör undan-

tas. Även detta för att den administrativa bördan för Skatteverket bör minskas.  
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Vid utflyttningen ur Sverige görs en sorts deklaration för personen. De personer som 

flyttar ur landet gör i dagsläget denna deklaration för att det ska finnas papper på vilka 

band personen har till Sverige vilket innebär att detta inte skapar något ytterligare arbe-

te. Genom denna deklaration får Skatteverket veta hur mycket aktierna är värda vid ut-

flytten och när detta skett kan ett uppskov med beskattningen ske automatiskt till dess 

att de avyttras. När aktierna avyttras i det nya hemvistlandet infaller beskattningstid-

punkten för den uppställda skatten. Uppskovet bör även vara räntefritt och inte villkorat 

med ställande av säkerhet.  

Vid avyttring av andelarna bör en deklaration krävas. Detta har ansetts proportionerligt i 

praxis i förhållande till syftet att undvika dubbelbeskattning. Detta underlättar för Skat-

teverket i Sverige. 

Det svåra med detta förslag är att en värdering av andelarna måste ske vid utflytten. Att 

värdera onoterade andelar är både mycket svårt och mycket kostsamt. Denna värdering 

kan leda till en osäkerhet som innebär att marknadsvärdet vid utflytten inte speglar det 

värde som skulle varit om andelarna avyttrats vid samma tidpunkt.  

Ett annat svårt moment är att försäkra sig om att vinsten inte blir dubbelbeskattad. Alla 

länder beskattar inte kapitalvinster på samma sätt. Vissa länder räknar marknadsvärdet 

vid inflyttningen som anskaffningsvärde vid beskattningen, andra länder beskattar vär-

deökningen sedan andelarna först anskaffades. I det sista fallet kan värdeökningen fram 

till utflytten beskattas två gånger, en gång i Sverige och sedan en gång när den nya 

hemviststaten beskattar vinsten. Det bästa hade varit om medlemsstaten kunde komma 

överens med den nya hemviststaten om att anskaffningsvärdet på andelarna är det värde 

som är aktuellt vid inflytten. Detta kan dock vara mycket svårt och kräver troligtvis lös-

ning på EU-nivå.  

Det andra alternativet på lösning är en så kallad återflyttarskatt. Detta innebär att en per-

son beskattas på värdeökningen på aktier som avyttrats i utlandet, för att efter detta se-

dan flytta hem till Sverige igen. Detta brukar i doktrin kallas för skenutflyttningar efter-

som att personen i fråga hela tiden haft som avsikt att efter försäljningen flytta tillbaka 

till Sverige. De personer som har för avsikt att bosätta sig i det nya landet blir på så sätt 

inte träffade av denna regel.  
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Regeln bör vara utformad på så sätt att den endast blir aktuell om en person flyttar till-

baka till Sverige inom ett visst antal år. Förslagsvis tio år som gäller enligt tioårsregeln. 

Den bör också ha ett takbelopp som innebär att en vinst som antagligen inte anses vara 

anledningen för flytten från början undantas. Dock bör det finnas ett undantag som in-

nebär att personer som tvingats flytta hem på grund av krig eller liknande inte ska behö-

va beskattas. Andelar som anskaffats under vistelsen utomlands bör inte heller omfattas 

av återflyttarskatten.  

Det ska även nämnas att en liknande lösning togs upp som ett exempel i förslaget till 

avgörande i de Lasteyrie-fallet eftersom att den var mildare och mer proportionerlig. I 

denna lösning blir det heller inte aktuellt med värdering av onoterade aktier vid utflytten 

utan marknadsvärdet som används vid beskattningen är det som den nya köparen beta-

lade för aktierna utomlands. Den träffar också de som haft som avsikt att kringgå reg-

lerna genom exit-upplägg. Då Skatteverket upprättar dokument innan utflytten är det 

också lätt att ta reda på vilka aktier som ägdes vid utflytten och vilka som inte längre 

ägs vid återflytten. Det administrativa arbetet minskar med denna lösning.  

En nackdel med regeln är dock att den inte träffar den stora andel personer som flyttar 

utomlands för att pensionera sig. Genom att slippa beskatta sitt företag då det är dags att 

sälja det finns det miljoner att tjäna på ett exit-upplägg.  

Det finns ingen praxis där en exit-regel godkänts. Då rättsläget just nu är mycket osäkert 

gällande utflyttningsskatter är det svårt att veta hur EU-domstolen skulle bedöma dessa 

regler i en eventuell prövning.  

Det som kan anses är problematiskt med utflyttningsskatten är att det är svårt och osä-

kert att värdera onoterade andelar. Det är dessutom de onoterade andelarna som är van-

ligast i dessa exit-upplägg. Återflyttarskattens största nackdel torde vara att den inte 

träffar det stora antalet pensionärer som flyttar till utlandet för att leva för sina insparade 

skattepengar. Den är dessutom mycket lätt att kringgå genom att vänta det minsta antal 

år som stadgas innan återflyttning. 

Det bästa i detta fall hade varit en lösning på EU-rättslig nivå. Detta skulle innebära att 

den skulle vara förenlig med EU-rätten, men det skulle också innebära att dubbelbe-

skattning på grund av olika nationella regler skulle undvikas. Ett alternativ till en lös-

ning är således att man bör invänta en harmonisering på EU-nivå. Det har blivit en 
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mycket aktuell fråga med exit-upplägg vilket betyder att man på EU-nivå bör vilja hjäl-

pa till att lösa detta problem. Kommissionen har skickat ut ett meddelande där de sägs 

att Kommissionen är villiga att hjälpa till att lösa problemet med utflyttningsskatter. Går 

det på något sätt att lösa problemet med värdering av onoterade andelar kan en harmoni-

serad utflyttningsskatt vara en bra lösning och en ny utredning bör göras angående ett 

införande av en utflyttningsskatt med rätt till uppskov. 

Under tiden dessa regler utformas bör Sverige omförhandla de avtal som finns med de 

populäraste exit-länderna. Det skulle minska utflyttningen till i alla fall några av de van-

ligaste staterna. Problemet med den svenska tioårsregeln är att den begränsas av skatte-

avtal som inte omförhandlats på länge. Det bör främst göras med de avtal som finns 

med till exempel Malta och Cypern som är några av de mest populäraste exit-staterna. I 

dessa avtal bör det också finnas en möjlighet att avräkna skatt som betalts i den nya 

hemviststaten. På så sätt förlorar inte den nya hemviststaten något. I de länder som är 

aktuella sker ofta inte någon beskattning alls vilket gör att Sverige inte förlorar så 

mycket på att erbjuda denna omvända kredit.  
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5  Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att analysera problematiken kring exit-upplägg. Om det i 

uppsatsen framkommer att det finns något problem som bör lösas syftar uppsatsen ock-

så till att hitta en lösning som kan lösa detta problem och minska exit-uppläggen.  

För att analysera problematiken kring exit-upplägg förklaras hur dessa upplägg läggs 

upp och vilka regler som blir tillämpliga i utförandet. Avgörande för hur väl detta upp-

lägg ska fungera för den skattskyldige är vilket land som väljs och hur skatteavtalet med 

detta land ser ut. Om en utflyttning sker till ett land med mycket låg eller ingen kapital-

vinstbeskattning, och som också har ett skatteavtal med Sverige som begränsar Sveriges 

rätt att beskatta kapitalvinster enligt tioårsregeln, kan en kapitalvinst undgå beskattning.  

Problemet har sitt ursprung i att EU-domstolen i X och Y-fallet konstaterade att de 

svenska reglerna om underprisöverlåtelser var oförenliga med EU-rätten. Efter detta fall 

är det nu möjligt för personer att göra underprisöverlåtelser till utländska personer inom 

EES-området. Detta innebär att det första steget av ett exit-upplägg sker helt utan be-

skattning. Den andra delen i problemet är också att den svenska tioårsregeln begränsas 

avsevärt av de skatteavtal som Sverige ingått med andra länder.  

För att minska de så kallade exit-uppläggen för fysiska personen bör Sverige invänta en 

lösning på EU-rättslig nivå. Utflyttningsskatter är ett känt problem för Kommissionen 

som bör lösas på en högre nivå än i varje enskilt medlemsland. Under tiden denna lös-

ning inväntas bör skatteavtalen med de vanligaste exit-länderna omförhandlas till att in-

nehålla en rätt för Sverige såsom källstat att beskatta kapitalvinster på andelar som av-

yttras ett visst antal år efter utflytten. I förhandlingen kan Sverige erbjuda en så kallad 

omvänd credit som innebär att Sverige avräknar skatt som tas ut i utflyttningslandet. På 

så sätt förlorar inte den andra avtalsstaten några skattepengar. Eftersom att exit-upplägg 

oftast görs till medlemsstater som har mycket låg eller ingen kapitalvinstbeskattning blir 

det inte heller särskilt dyrt för Sverige. Exempel på skatteavtal som bör omförhandlas är 

bland andra avtalen med Cypern och Malta.  
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