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Sammanfattning  

Inom den direkta beskattningens område har medlemstaterna i den Europeiska Unionen till 

stor del behållit sin behörighet men ska likväl beakta EU-rätten vid utövandet av denna 

behörighet. EU-rätten har dock fått ett allt större inflytande på den direkta beskattningens 

område genom bestämmelserna om den fria rörligheten och etableringsfriheten som till 

viss del begränsar medlemsstaternas behörighet. Medlemsstaterna måste rättfärdiga en 

nationell bestämmelse som är i konflikt med etableringsfriheten för att få tillämpa den och 

ofta åberopas den principiellt accepterade rättfärdigandegrunden förhindra skatteflykt. Det är 

dock inte ovanligt att nationella bestämmelser anses oförenliga med etableringsfriheten om 

de syftar till att förhindra förlust av skatteintäkter. Att förhindra förlust av skatteintäkter är inte 

en accepterad rättfärdigandegrund då den anses vara grundad på rent ekonomiska intressen 

och således inte utgör ett tvingande hänsyn till allmänintresset. En medlemsstat vars 

nationella bestämmelse ämnar förhindra skatteflykt åsyftar dock högst sannolikt att indirekt 

förhindra att de skatteintäkter hänförbara till medlemsstaten går förlorade vilket tyder på 

att även denna rättfärdigandegrund kan anses grundad i ett ekonomiskt intresse från 

medlemstaterna. Frågan uppkommer därför om det finns en tydlig gränsdragning mellan 

dessa två rättfärdigandegrunder. Innebörden av förhindra förlust av skatteintäkter måste anses 

inrymmas i medlemsstaternas ändamål med att söka förhindra skatteflykt. Dessa två 

rättfärdigandegrunder har således samma syfte och därför kan uppdelningen av dessa inte 

anses helt självklar. Gränsdragningen mellan dessa rättfärdigandegrunder anses således inte 

tillräckligt tydlig för att kunna hävda att förutsebarhet de facto föreligger för 

medlemsstaterna vid tillämpningen av respektive rättfärdigandegrund. 
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Abstract 

The Member States in the European Union have kept their authority within the area of 

direct taxation but must still observe Community law when exercising this authority. 

However, Community law has received a major influence on the area of direct taxation 

through the free movement provisions and the freedom of establishment, which limits the 

authority of the Member States. If a national measure restricts or hinders the freedom of 

establishment, the Member States must justify the measure in order to be able to apply it 

and the prevention of tax avoidance is an often referred ground of justification that is accepted 

in principle. It is however not unusual that a national measure is considered in breach with 

the freedom of establishment if it refers to the prevention of loss of tax revenue. The loss of tax 

revenue is not an accepted ground of justification as it is considered to be based on merely 

economic interests and thus not regarded as a matter of overriding general interest. A 

Member State whose national measure aims at preventing tax avoidance, most likely also aims 

to prevent that tax revenues derived from the Member State is not deprived from it. This 

indicates that prevention of tax avoidance also is based on an economic interest which arise the 

question whether or not there is a distinct differentiation between these grounds of 

justification. The meaning of the loss of tax revenue is considered to be included in the 

objective of the Member States when they seek to prevent tax avoidance. Accordingly, these 

two grounds of justification have the same purpose and the separation between them can 

therefore not be considered as obvious. The differentiation between these grounds of 

justification is hence not obvious enough to be able to claim that predictability is at hand 

for the Member States when applying concerned ground of justification.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid medlemsstaters inträde i den Europeiska Unionen (EU) överförs en stor del av den 

nationella behörigheten och suveräniteten till unionen.1 För medlemsstaterna i EU har EU-

rätten fått ett stort inflytande på skatterättsområdet.2 Inom området för direkt beskattning 

har dock medlemsstaterna till stor del behållit sin behörighet.3 Dock pågår ett gediget 

utredningsarbete inom Kommissionen för att harmonisera skattesystemen även inom den 

direkta beskattningen.4 Vid utövandet av den nationella behörigheten i frågor gällande 

direkt beskattning finns dock en skyldighet för medlemsstaterna att beakta EU-rätten.5  

En av de huvudsakliga pelarna inom EU är den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital, 

arbetstagare samt etableringsfriheten vilka återfinns stadgade i Fördraget om Europeiska 

Unionens Funktionssätt (EUF).6 Inom området för direkt beskattning är det primärt rätten 

till fri etablering samt den fria rörligheten för kapital som är de mest relevanta och 

tillämpliga friheterna.7 Trots att medlemstaterna behållit sin suveränitet inom direkt 

beskattning så finns det situationer där medlemstaters nationella skatteregler strider mot 

eller hindrar etableringsfriheten.8 Att nationella regler skulle strida mot etableringsfriheten 

föranleder i sig inte nödvändigtvis att de är fördragsstridiga.9 Det finns i vissa fall grunder 

för rättfärdigande stadgat i EUF som Europeiska Unionens Domstol (EUD) dock tillämpat 

förhållandevis restriktivt.10 Utöver de fördragsstadgade rättfärdigandegrunderna har det 

                                                 
1 Se Mål 26/62 Vaan gend en Loos och mål 6/64, Flaminio Costa v. E.N.E.L. 

2 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 214-215. 

3 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 214-215. 

4 Se Report of the Committee of independent experts on company taxation (Rudingrapporten), samt Company taxation in 
the Internal market, SEC (2001) 1681.  

5 Se Mål C-279/93 Schumacker, p. 21, mål C-80/94 Wielockx, p. 16, mål C-107/94 Asscher, p. 36 och mål C-
250/95 Futura Participations and Singer, p. 19. 

6 Art. 26 (2), 28, 45, 49, 56 och 63 EUF. 

7 Terra, J.M, B., Wattel, J. P., European Tax Law, s.52. 

8 För exempel härom se mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, mål C-436/00 X och Y, mål C-264/96 ICI och mål 
C-446/03 Marks & Spencer. 

9 Se undantag i Art. 51 och 52 (1) EUF. 

10 Art. 51 och 52 (1) EUF. För stöd om att det tillämpas restriktivt, se Hilling, M., Free Movement and Tax 
Treaties in the Internal Market, s. 80-82. 
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även utvecklats rättfärdigandegrunder i EU-rättslig praxis.11 De senaste årens utveckling 

inom EU-skatterätten har resulterat i viktiga rättsfall där nationella regler förmodats vara i 

strid mot etableringsfriheten.12 I dessa avgöranden har man såväl avfärdat som godtagit 

grunder för rättfärdigande.13 För att en nationell åtgärd i konflikt med etableringsfriheten 

ska kunna rättfärdigas i enlighet med rättfärdigandegrunderna sprungna ur rättspraxis finns 

vissa kriterier som måste vara uppfyllda.14 När medlemsstater försöker rättfärdiga en 

nationell åtgärd som eventuellt kan vara oförenlig med etableringsfriheten åberopas ofta att 

den nationella åtgärden ifråga syftar till att förhindra skatteflykt.15 Denna rättfärdigandegrund 

är principiellt accepterad vilket innebär att den nationella åtgärden kan komma att 

rättfärdigas med hjälp av detta argument.16 Det är dock inte ovanligt att EUD anser den 

nationella lagstiftningen oförenlig med etableringsfriheten på grund av att den nationella 

åtgärden uppställts för att förhindra förlust av skatteintäkter och inte för att förhindra 

skatteflykt.17 Att förhindra förlust av skatteintäkter är således inte accepterad av EUD som 

grund för rättfärdigande då nationella åtgärder är i konflikt med etableringsfriheten.18 

I detta sammanhang råder en viss osäkerhet gällande vilka bedömningsgrunder EUD lägger 

fokus på vid prövningen av huruvida en nationell regel i konflikt med etableringsfriheten 

anses rättfärdigad eller inte. Denna ovisshet föranleds av det faktum att vissa av de 

principiellt accepterade rättfärdigandegrunderna är mycket snarlika vissa icke accepterade 

rättfärdigandegrunder.19 Frågan uppkommer därför om det finns en tydlig gränsdragning 

mellan förhindra skatteflykt och förhindra förlust av skatteintäkter. Merparten av de åberopade 

rättfärdigandegrunderna, i de fall nationella åtgärder är i konflikt med etableringsfriheten, 

kan anses syfta till att på ett eller annat sätt bevara skatteinkomsterna, hänförbara till 

                                                 
11 Se Mål C-55/94 Gebhard.  

12 Se till exempel mål 270/83 Avoir Fiscal och mål C-446/03 Marks & Spencer. 

13 Se till exempel mål 270/83 Avoir Fiscal och mål C-446/03 Marks & Spencer. 

14 Mål C-55/94 Gebhard. 

15 För exempel härom, se mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, mål C-446/03 Marks & Spencer, mål C-196/04 
Cadbury Schweppes och mål C-231/05 Oy AA.  

16 För exempel härom, se mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, mål C-446/03 Marks & Spencer, mål C-196/04 
Cadbury Schweppes, mål C-231/05 Oy AA och Dahlberg, M, Internationell beskattning, s. 259-260. 

17 För exempel härom, se mål C-264/96 ICI, mål C-307/97 Saint-Gobain och mål C-446/03 Marks & Spencer. 

18 För exempel härom, se mål C-264/96 ICI, mål C-307/97 Saint-Gobain och mål C-446/03 Marks & Spencer. 

19 För stöd härom se till exempel Dahlberg, M., Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the 
Free Movement of Capital, s. 273. 
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medlemsstaten, inom medlemsstatens territorium.20 Var går då gränsdragningen för ett 

godkännande eller ett avvisande av rättfärdigandegrunder vars ändamål verkar vara 

desamma och är denna gränsdragning i sådana fall tillräckligt tydlig för att skapa 

förutsebarhet?    

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka gränsdragningen mellan den principiellt 

accepterade rättfärdigandegrunden förhindra skatteflykt och den icke accepterade 

rättfärdigandegrunden förhindra förlust av skatteintäkter, som åberopas då nationella åtgärder 

eventuellt kan vara oförenliga med etableringsfriheten. Vidare utgörs syftet av att utreda 

om denna gränsdragning kan anses tillräckligt tydlig för att skapa en förutsebarhet för 

medlemsstaterna vid tillämpningen av respektive rättfärdigandegrund.   

1.3 Metod och material 

Uppsatsen använder en problemorienterad metod då syftet utgörs av att undersöka 

gränsdragningen mellan de två rättfärdigandegrunderna förhindra skatteflykt och förhindra 

förlust av skatteintäkter. Ett problem presenteras och rättfärdigandegrunderna analyseras då 

uppsatsen ämnar belysa skillnaderna och likheterna dem emellan för att på så vis kunna 

analysera gränsdragningen och komma till en slutsats. 

Såsom uppsatsens frågeställning är utformad är EU-rätten den primära rättskällan då 

uppsatsen skrivs ur ett EU-rättsligt perspektiv. För att uppnå uppsatsens syfte måste den 

gällande EU-rätten samt den befintliga EU-rättsliga praxis inom området för 

etableringsfriheten och rättfärdigandegrunderna utredas noggrant. Uppsatsen använder sig 

till stor del av EUF men även Fördraget om Europeisk Unionen (EU-fördraget), främst i 

avsnitten gällande EU-rättens företräde och EUD:s funktion men även genomgående i 

uppsatsen. Etableringsfriheten är stadgad i EUF varpå tillämpliga artiklar behandlas i denna 

uppsats. EU-fördragen som primärrätt är en bindande rättskälla och vilken fastställer 

skyldigheten att efterföljas.21  

Utöver fördragsstadgade rekvisit för rättfärdigande av nationella åtgärder i konflikt med 

den fria rörligheten återfinns även rekvisit för accepterade rättfärdigandegrunder i 

                                                 
20 Dahlberg, M., Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of Capital, s. 272-
273. 

21 Hettne, J, Otken Eriksson I., (red), EU-rättslig metod, s. 24. 
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rättspraxis.22 Den gällande rätten inom EU återfinns till stor del inom dess rättspraxis som 

verkar mer än enbart som ett komplement till fördragen och utgör en bindande rättskälla.23 

EU-rättslig praxis är avgörande för denna uppsats syfte då det är där de aktuella 

rättfärdigandegrunderna utvecklats. Praxis används för att förklara innebörden och 

tillämpningen av rättfärdigandegrunderna samt skapa en grund för jämförelse och är utvald 

baserad på relevansen inom området för direkt beskattning, etableringsfriheten, och även 

de för uppsatsen aktuella rättfärdigandegrunderna. De specifika rättsfall som är viktiga i 

uppsatsens undersökning är rättsfall som nästan alltid figurerar i diskussioner i den juridiska 

litteraturen som praxis av betydelse för förhindra skatteflykt samt förhindra förlust av 

skatteintäkter. Dessa fall har utvecklats, diskuterats och analyserats i juridisk litteratur och 

således blivit centrala mål för respektive rättfärdigandegrund. Avseende rättsfall relevanta 

för förhindra skatteflykt som rättfärdigandegrund, så återfinns i uppsatsen rättsfall där EUD 

på senare år klargjort, utvecklat och även förändrat synsättet samt bedömningsgrunderna 

för huruvida den i praktiken kan komma att godtas eller inte. Denna praxis undersöks för 

att således belysa och analysera utvecklingen av förhindra skatteflykt som principiellt 

accepterad rättfärdigandegrund. Praxis behandlas för att möjliggöra urskiljning av rekvisit 

och förhållanden hänförbara till respektive rättfärdigandegrund. Praxis utgör grunden för 

den analyserande och jämförande delen samt för de slutsatser som dras.  

Juridisk litteratur samt artiklar används i uppsatsen för att åstadkomma en bakomliggande 

förståelse och fungerar vägledande men har även betydelse för den problembaserade delen 

av uppsatsen. Juridisk litteratur används även för att påvisa olika aspekter och sätta det i 

perspektiv till uppsatsens frågeställning. Vidare används juridisk litteratur för att frambringa 

en förståelse för områden inom EU-rätten som inte går att härleda till eller förklaras ur 

fördrag eller rättspraxis. 

1.4 Avgränsningar 

Då denna uppsats undersöker och analyserar gränsdragningen mellan 

rättfärdigandegrunderna förhindra skatteflykt och förlust av skatteintäkter så utreds inte de 

övriga rättfärdigandegrunderna detaljerat utan belyses endast för att läsaren ska erhålla 

förståelse inom området. Inom området för direkt beskattning är det rätten till fri 

etablering och den fria rörligheten för kapital som är de friheter som är mest relevanta och 

                                                 
22 Mål C-55/94 Gebhard. p. 37. 

23 Hettne, J, Otken Eriksson I., (red), EU-rättslig metod, s. 24-25 och s. 30-31. 
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tillämpliga.24 Uppsatsen bygger till stor del på analys av praxis och den praxis som är central 

för de två aktuella rättfärdigandegrunderna är nästan uteslutande fall då nationell 

lagstiftning är i konflikt med etableringsfriheten varpå, inom området för direkt 

beskattning, etableringsfriheten är den frihet som är tillämplig i denna uppsats.  

De, för uppsatsens syfte, relevanta rättfärdigandegrunder behandlas således i situationer då 

nationella åtgärder är i konflikt med etableringsfriheten varpå en utredning av de resterande 

friheterna anses falla utanför uppsatsens syfte.  De berörs endast för den grundläggande 

förståelsens skull men utreds således inte vidare.  

1.5 Disposition 

För att ge läsaren en tydlig disposition och indelning är uppsatsen indelad i sju kapitel. 

Eftersom uppsatsen undersöker två rättfärdigandegrunder i de fall då nationella åtgärder är 

i konflikt med etableringsfriheten, inleds den teoribaserade delen av uppsatsen, kapitel två, 

med att klarlägga EU-rättens förhållande till nationell rätt för att fortsättningsvis presentera 

etableringsfriheten, samt det restriktionsförbud som medföljer den fria rörligheten. Kapitlet 

syftar till att läsaren ska få förståelse kring problematiken samt relevant och nödvändig 

bakgrund till uppsatsens syfte och frågeställning. Detta kapitel avser att inleda läsaren till 

det aktuella rättområdet.  

EUD:s roll och dess rättspraxis är central för uppsatsens syfte och kapitel tre syftar till att 

utreda och redogöra för EUD:s funktion som tolkningsföreträdare av EU-rätten, dess 

behörighet samt vikten av förutsebarhet. Fortsättningsvis presenteras i kapitel tre de rekvisit 

som en rättfärdigandegrund måste uppfylla för att kunna godtas, den så kallade rule of reason-

principen samt rättfärdigandegrunder som utvecklats i rättspraxis. Det är i detta sammanhang 

viktigt att läsaren erhåller en förståelse för konceptet rättfärdigande innan de specifika 

grunderna förhindra skatteflykt och förhindra förlust av skatteintäkter analyseras. Detta kapitel 

ligger således till grund för de utredande kapitlen fyra, fem och sex och verkar i detta 

sammanhang tjänande.   

Kapitel fyra avser att förklara och utreda förhindra skatteflykt som principiellt accepterad 

rättfärdigandegrund. Kapitlet redogör ingående för viktiga mål från EUD avseende förhindra 

skatteflykt som åberopad rättfärdigandegrund, för att således exemplifiera och tydliggöra 

tillämpningen av förhindra skatteflykt som rättfärdigandegrund innan kommande analys av 

                                                 
24 Terra, J.M, B., Wattel, J. P., European Tax Law, s. 52. 
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gränsdragningen i kapitel sex. Kapitlet avslutas med en analys av innebörden av förhindra 

skatteflykt som rättfärdigandegrund.  

I kapitel fem förklaras och utreds förlust av skatteintäkter som en icke accepterad 

rättfärdigandegrund. Kapitlet redogör ingående för viktiga mål från EUD avseende 

förhindra förlust av skatteintäkter som åberopad rättfärdigandegrund, för att således 

exemplifiera och tydliggöra tillämpningen av förhindra förlust av skatteintäkter som 

rättfärdigandegrund innan kommande analys av gränsdragningen i kapitel sex. Kapitlet 

avslutas med en analys av innebörden av förhindra förlust av skatteintäkter.  

Nästkommande kapitel sex utgörs av en analys av gränsdragningen mellan respektive 

rättfärdigandegrund och bygger således på föregående kapitel. Förhindra skatteflykt sätts i 

perspektiv till förlust av skatteintäkter och jämförs för att utreda skillnader och likheter för att 

på så vis analysera gränsdragningen. Vidare analyseras huruvida det finns en tydlig 

förutsebarhet vid tillämpningen av respektive rättfärdigandegrund. Avslutningsvis 

presenteras slutsatserna i kapitel sju.   
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2 EU-rättens företräde och den fria rörligheten inom 
området för direkt beskattning  

2.1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att klargöra EU-rättens ställning i förhållande till nationell rätt. På 

grund av att uppsatsens syfte är att undersöka två rättfärdigandegrunder då nationella 

åtgärder i konflikt med etableringsfrihet blir uppsatsens syfte indirekt baserat på 

förhållanden där nationell lagstiftning kan anses oförenlig med EUF. Vidare presenteras i 

detta kapitel etableringsfriheten inom området för direkt beskattning samt det 

restriktionsförbud som etableringsfriheten medför. Detta på grund av att uppsatsen utreder 

förhindra skatteflykt och förhindra förlust av skatteintäkter som rättfärdigandegrunder i fall då 

nationella åtgärder är i konflikt med etableringsfriheten. Kapitlet avslutas med 

sammanfattande kommentarer. 

2.2 EU-rättens företräde i förhållande till nationell rätt 

EU-rättens företräde kan betraktas ur två olika perspektiv, EU:s samt de enskilda 

medlemsstaternas perspektiv.25 Det finns inga direkt uttryckliga bestämmelser i EU-

fördragen om EU-rättens ställning i förhållande till nationell lagstiftning även om vissa 

artiklar kräver EU-rättens företräde varpå en suveränitet blir indirekt underförstådd.26 

Denna företrädesrätt har istället klargjorts i flertal avgöranden från EUD.27 I mål 26/62 

Van Gend en Loos fastställdes att EU och dess gemenskap ansågs utgöra en ny rättsordning 

varpå samtliga medlemsstater genom sitt medlemskap begränsat sin suveränitet inom 

många rättsområden.28 EU-rättens företräde i förhållande till nationell lagstiftning beskrivs 

av EUD även som en maktöverföring från medlemsstaterna till unionen och vid en 

eventuell konflikt mellan EU-rätt och nationell rätt har EU-rätten företräde.29  Nationella 

domstolar är förpliktade att tolka nationell rätt i ljuset av EU-rätten.30   

                                                 
25 Foster, N., Foster on EU-Law, s. 141. 

26 Foster, N., Foster on EU-Law, s. 141. För exempel på artiklar: Art. 18, 288 och 344 EUF. 

27 Se till exempel mål 6/64 Flaminio Costa vs ENEL, mål 26/62 Van Gend en Loos och mål 106/77 Simmenthal.  

28 Mål 26/62 Van Gend en Loos. 

29 Se mål 6/64 Flaminio Costa vs ENEL.  

30 Se Mål C-279/93 Schumacker, p. 21, mål C-80/94 Wielockx, p. 16, mål C-107/94 Asscher, p. 36 och mål C-
250/95 Futura Participations and Singer, p. 19. 
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2.3 Den fria rörligheten inom direkt beskattning 

2.3.1 Den fria rörligheten  

En inre marknad med en fri gränsöverskridande handel för medlemsstaterna kan uppnås 

antingen genom positiv eller negativ harmonisering.31 Positiv harmonisering innebär bland 

annat av att EU antar direktiv inom området. Den negativa harmoniseringen innebär att 

nationell lagstiftning som hindrar den fria rörligheten undanröjs för att åstadkomma 

förenlighet med EUF.32 Den inre marknaden ska omfattas av ett område utan några gränser 

och den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital ska säkerställas.33 Artiklarna 

i EUF gällande fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital samt den så kallade 

femte friheten, etableringsrätten, stadgar att alla hinder och restriktioner på den fria 

rörligheten är förbjudna.34 Hinder för den fria rörligheten kan föreligga då nationella 

skattregler gör åtskillnad på gränsöverskridande och inhemska förhållanden på ett negativt 

sätt för de gränsöverskridande transaktionerna.35 Syftet är dock inte att samtliga 

medlemsstater ska ha ekvivalent skattelagstiftning.36 Hur de nationella skattereglerna ska 

utformas är inte reglerat utan vikten är att utfallet av reglerna inte ska missgynna 

utomstående part. Dock kan ifrågasättas huruvida medlemsstaternas utrymme att utforma 

självständiga skattesystem ändock inte begränsas genom kravet på likabehandling.37    

2.3.2 Etableringsfriheten 

Den fria rörligheten för personer består egentligen av två friheter; rätten till fri etablering 

och fri rörlighet för arbetstagare och den är tillämpningsbar ur två olika perspektiv, 

ursprungsstatens (hemstaten) och etableringsstatens (värdstaten) perspektiv.38 

Etableringsfriheten är reglerad i artikel 49 EUF och fastställer att inskränkningar för 

medborgare att etablera sig fritt på annan medlemsstats territorium är förbjudna.39 Denna 

                                                 
31 Craig, P, och De Búrca., G, EU LAW Text, cases and materials, s. 605-606. 

32 Craig, P, och De Búrca., G, EU LAW Text, cases and materials, s. 605-606. 

33 Art. 26 (2) EUF. 

34 Art. 35, 35, 46 (c), 49, 59, 63 (1) (2) EUF. 

35 Se, Art. 49 EUF. 

36 Ståhl, K., Skatterna och den fria rörligheten inom EU - svensk skatterätt i förändring?, s. 13. 

37 Ståhl, K., Skatterna och den fria rörligheten inom EU - svensk skatterätt i förändring?, s. 13. 

38 Art. 45-48 EUF och Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 260. 

39 Art. 49 (1) EUF. 
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form av etablering kallas primär etablering.40 Den sekundära etableringen omfattar förbudet 

för inskränkningar vid upprättandet av kontor, filial eller dotterbolag i annan medlemsstat 

och har en starkare anknytning med aktiviteter utförda i ursprungsstaten.41 Vidare omfattar 

artikel 49 EUF rätten att som egenföretagare starta och utöva verksamhet samt bilda och 

driva företag, särskilt bolag på samma villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver 

för medborgarna i det egna landet.42 Det är viktigt att notera att artikel 49 EUF är förenad 

med artikel 54 som stadgar att bolag som bildats i överensstämmelse med lagstiftningen i 

en medlemsstat och som har sitt säte, huvudkontor eller sin väsentliga verksamhet inom 

unionen ska likställas med fysiska personer som är medborgare i medlemsstaterna vid 

tillämpningen av bestämmelserna i fördraget.43 För både fysiska och juridiska 

näringsdrivande rättsubjekt är således etableringsfriheten en rättighet.44 Bestämmelserna 

gällande etableringsfriheten har direkt effekt viket innebär att inflytandet över den 

nationella rätten är stor.45   

Innebörden av etablering utreddes i mål C-55/94 Gebhard där EUD uttalade att 

etableringsfriheten som koncept har en mycket bred omfattning. Den tillåter medborgare i 

en medlemsstat att medverka i den ekonomiska sfären av en annan medlemsstat än den han 

själv är medborgare i och omfattar vidare bolagsupprättande i andra former än endast i 

form av kontor eller filial.46  

En nationell åtgärd vars avsikt är att motverka skattekringgående kan vara i konflikt med 

EUF om den resulterar i att etableringsfriheten på något sätt hindras.47 För att detta ska var 

fallet krävs att det rör sig om ett internationellt förhållande där etablering av ett bolag sker i 

annan medlemsstat.48 

                                                 
40 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 262. 

41 Art. 49 EUF, Dahlberg, M., Internationell beskattning s. 262 och Dahlberg, M., Direct Taxation in Relation to the 
Freedom of Establishment and the Free Movement of Capital, s. 77. 

42 Art. 49 EUF. 

43 Art. 54 EUF. 

44 Ståhl, K, och Persson Österman, R., EG-skatterätt, s. 92. 

45 Art. 49 EUF och Weber, D., Tax avoidance and the EC Treaty Freedoms, s. 26. 

46 Mål C-55/94 Gebhard, p. 25 och Hilling, M., Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 125. 

47 Art. 49 (2) EUF. 

48 Art. 49 (2) EUF. 
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2.3.3 Oförenlighet med etableringsfriheten 

2.3.3.1 Diskriminerings- och restriktionsförbudet 

Den fria rörligheten medför ett förbud mot diskriminering och restriktioner.49 Oförenlighet 

med etableringsfriheten kan uppstå dels genom diskriminering och dels genom icke-

diskriminerande restriktioner.50 Omfattningen av begreppet restriktion är diskutabelt men 

innefattar i regel både direkt och indirekt diskriminering samt icke-diskriminerande 

restriktioner.51 Direkt diskriminering innebär diskriminering på grund av nationalitet och 

kan endast rättfärdigas i enlighet med EUF52 och blir således inte aktuell i sammanhanget 

då denna undersökning avser rättfärdigande enligt praxis.53 Indirekt diskriminering samt 

hindrande åtgärder kan emellertid rättfärdigas genom att den nationella åtgärden ifråga 

uppfyller vissa rekvisit utvecklade i rättspraxis.54 För att en nationell åtgärd ska anses 

diskriminerande görs en jämförelse mellan två objektivt jämförbara situationer. Är dessa 

situationer sedermera inte objektivt jämförbara, föreligger heller ingen diskriminering.55 Det 

krävs inte att en nationell åtgärd ska anses diskriminerande för att EUD ska anse den som 

hindrande för den fria rörligheten.56 Ofta medför en nationell åtgärd istället någon form av 

restriktion av den fria rörligheten och i detta fall gör domstolen en jämförelse mellan två 

jämförbara situationer, inte objektivt jämförbara situationer.57  

2.3.3.2 Indirekt diskriminering och icke-diskriminerande restriktioner 

EUD angav i mål C-152/73 Sotgiu ett förbud mot all indirekt diskriminering som utgörs av 

andra anledningar än nationalitet men ändock får samma inverkan som direkt 

diskriminering.58 Bedömningen huruvida indirekt diskriminering föreligger tar inte fasta på 

                                                 
49 Art. 35, 35, 46 (c), 49, 59, 63 (1) (2) EUF och mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 

50 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 226-227 och ordalydelsen i Art. 49 EUF. 

51 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 226-227. 

52 Art. 18, 36, 45 (3)(4), 51, 52, 62 och 65 EUF. 

53 För exempel härom se mål 270/83 Avoir fiscal. 

54 För exempel då indirekt diskriminering rättfärdigats via rule of reason-principen, se mål C-204/90 Bachmann. 
För rekvisit i praxis, se mål C-55/94 Gebhard., p. 37. 

55 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 227-228.  

56 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 226-227 och Terra, J.M, B., Wattel, J. P., European Tax Law, s. 28-
29.  

57 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 226-227 och Terra, J.M, B., Wattel, J. P., European Tax Law, s. 28-
29.  

58 Mål 152/73 Giovanni Maria Sitgiu vs Deutche Bundespost. p. 11. 
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vilken form av särbehandling det är fråga om, inte heller syftet bakom 

diskrimineringsregeln, utan ser endast till huruvida resultatet av reglerna utgör 

diskriminering för den enskilde.59 Ett exempel på indirekt diskriminering avseende bolag 

återfinns i ett avgörande från EUD, mål C-107/94 Assher, där frågan rörde holländsk 

skattelagstiftnings förenlighet med etableringsfriheten. En holländsk medborgare bedrev en 

verksamhet i Holland där han var begränsat skattskyldig och en verksamhet i Belgien där 

han var obegränsat skattskyldig. De holländska skattereglerna medförde att han beskattades 

enligt högre skala än vad han hade gjort om han varit obegränsat skattskyldig eller om hans 

totala inkomst till 90 procent utgjordes av inkomst härledd till förvärv i Holland. Denna 

subjektiva beskattning av vissa begränsat skattskyldiga utgjorde enligt EUD grund för 

indirekt diskriminering.60 För att en indirekt diskriminerande åtgärd ska anses acceptabel 

krävs att den går att rättfärdiga enligt vissa rekvisit stadgade i praxis enligt rule of reason-

principen.61  

Det finns en tredje variant av diskriminering som gäller de fall där nationella åtgärder inte 

anses utgöra vare sig direkt eller indirekt diskriminering men ändock medför en 

särbehandling och således är oförenlig med den fria rörligheten i EUF.62 En icke-

diskriminerande restriktion är snarlik både direkt och indirekt diskriminering och många 

gånger svåra att urskilja från varandra då den kan inträffa både i hemviststaten och 

värdstaten.63 Då gränsdragningen mellan de olika diskrimineringsformerna är otydlig så har 

EUD i senare rättsfall valt att inte tydliggöra vilken slags diskriminering det är fråga om 

utan istället valt att endast konstatera att en nationell åtgärd utgör hinder mot den fria 

rörligheten.64   

2.4 Sammanfattande kommentarer 

EU och dess gemenskap utgör en ny rättsordning där medlemsstaterna genom sitt 

medlemskap begränsat sin suveränitet inom många rättsområden. Nationella domstolar är 

                                                 
59 Hilling, M., Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 82-83. 

60 Mål C-107/94 Asscher och Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 233. 

61 Mål C-55/94 Gebhard. 

62 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 233-234.  

63 Dahlberg, M., Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of Capital, s. 97 
och 107. 

64 För exempel i praxis härom, se mål C-136/00 Danner och Dahlberg, M., Direct Taxation in Relation to the 
Freedom of Establishment and the Free Movement of Capital, s. 98. 
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förpliktade att tolka nationell rätt i ljuset av EU-rätten och vid en eventuell konflikt mellan 

nationell lagstiftning och EU-rätten ska den nationella domstolen bortse från den nationella 

bestämmelsen i fråga. Medlemsstaterna har således förlorat stor del av sin bestämmanderätt 

och sitt tolkningsutrymme vid prövning i nationell domstol.   

För att möjliggöra en inre marknad med fri gränsöverskridande handel är den fria 

rörligheten en central utgångspunkt. Etableringsfriheten utgör således en av grundpelarna 

inom EU och den omfattar även ett restriktionsförbud. Hinder för etableringsfriheten 

föreligger i de fall då gränsöverskridande transaktioner eller situationer särbehandlas i en 

negativ benämning jämfört med liknande inhemska transaktioner och situationer. Det finns 

begränsningar och undantag där restriktioner anses godtagbara. Till skillnad från direkt 

diskriminering, som i regel endast kan rättfärdigas enligt EUF, kan indirekt diskriminering 

och icke-diskriminerande restriktioner rättfärdigas genom att den nationella åtgärden 

uppfyller rekvisit utvecklade i praxis benämnda som Rule of reason.  



  
   

 
13

3 EUD och dess rättfärdigandegrunder 

3.1 Inledning 

Då denna uppsats till stor del är baserad på analys av rättspraxis från EUD är det viktigt i 

sammanhanget att klargöra EUD:s funktion. Detta kapitel syftar således inledningsvis till 

att diskutera och klargöra EUD:s tolkningsföreträde samt dess behörighet. Vidare belyses 

här vikten av förutsebarhet i EUD:s avgöranden samt kriterierna för att förutsebarhet de 

facto ska föreligga, för att på så sätt möjliggöra en analys av förutsebarheten i respektive 

rättfärdigandegrund i kommande kapitel. Då uppsatsens syfte är att utreda gränsdragningen 

mellan rättfärdigandegrunderna förhindra skatteflykt och förhindra förlust av skatteintäkter så 

måste skillnader respektive likheter mellan dem analyseras och utredas. Följaktligen 

presenteras i detta kapitel kriterierna enligt rule of reason-principen för att en 

rättfärdigandegrund kan komma att godtas. Avslutningsvis presenteras i korthet 

rättfärdigandegrunder som EUD accepterat respektive avfärdat inom EU-skatterätten för 

att ge läsaren kännedom och förståelse inom området innan förhindra skatteflykt och 

förhindra förlust av skatteintäkter presenteras och analyseras i nästkommande kapitel. Kapitlet 

avslutas med sammanfattande kommentarer. 

3.2 EUD:s tolkningsföreträde och behörighet  

EUD är den högsta instansen för rättsliga avgöranden inom EU och den främsta uttolkare 

av EU-rätten och har således en ytterst viktig roll i tolkningen av bestämmelserna om 

etableringsfriheten.65 EUD:s behörighet och tolkningsföreträde är stadgat i EUF.66 Inom 

området för direkt beskattning så har praxis från EUD en central roll i EUD:s arbete att 

säkerställa den fria rörligheten inom EU då direkt beskattning inte är ett fullt ut 

harmoniserat område.67  

Den teleologiska metod som EUD använder sig av vid den juridiska tolkningen skiljer sig 

till stor del åt från den metod som tillämpas av de nationella domstolarna. Genom en 

                                                 
65 Art. 263 EUF. 

66 Art. 263 EUF. 

67 För stöd härom se Mål C-264/96 ICI. p. 19 och C-250/95 Futura participations and singer, p. 19. Med 
anledning av harmoniserade områden inom direkt beskattning se Rådets direktiv 90/435/EEG, om ett 
gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, Rådets direktiv 
90/434 EEG, om ett gemensamt beskattningssystem för fusion. Fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller 
andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt Rådets direktiv 2003/49/EEG, om ett gemensamt system för 
beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater.   
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ändamålsenlig, tolkningsmetod betonar EUD vikten av syftet och målen med de olika 

fördragen snarare än ordalydelsen av bestämmelserna.68 Detta kan möjligen förklaras 

genom bristen på klarhet i de specifika bestämmelserna i fördragen.69 EUF består av 

förhållandevis allmänna och vaga föreskrifter och EUD erhåller således uppgiften att fylla i 

luckorna genom en extensiv tolkning vid bedömningen i varje enskilt mål.70 EUD:s 

tillvägagångssätt vid appliceringen av den teleologiska tolkningsmetoden anses av många 

vara kontroversiell.71 En av anledningarna till detta är att den teleologiska 

tolkningsmetoden anses skapa en förvirring för de nationella domstolarna då deras 

förväntningar är att större vikt läggs vid själva terminologin av lagstiftningen.72  

EUD:s funktion utgörs av att säkerställa att lagen efterföljs vid tolkningen respektive 

tillämpningen av EU-fördragen.73 Artikel 263 EUF stadgar att EUD ska granska 

lagenligheten av lagstiftningsakter, såsom direktiv, som antas gemensamt av 

Europaparlamentet och rådet.74 Artikel 263 EUF fastställer vidare EUD:s behörighet att 

pröva talan angående bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, 

fördrag eller någon rättsregel rörande deras tillämpning eller maktmissbruk.75  

EUD:s behörighet kan förenklat indelas i två kategorier:  

I. En direkt rättslig kontroll där EUD tolkar en bestämmelse och applicerar den för 

att kunna avgöra själva målet; 

                                                 
68 Hilling, M., Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 39. Syften och målen med EUF återfinns 
bland annat i ingressen till EUF. 

69 Dahlberg, M., Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of Capital, s. 13-15 
och Foster, N., Foster on EU-law, s. 74-75. 

70 Dahlberg, M., Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of Capital, s. 13-15 
och Foster, N., Foster on EU-law, s. 74-75. 

71 Hilling, M., Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 39 för vidare hänvisning till Arnull, A., The 
European Union and its Court of Justice, s. 515. 

72 Hilling, M., Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market, s. 39 för vidare hänvisning till Arnull, A., The 
European Union and its Court of Justice, s. 515. 

73 Art. 267 EUF och Foster, N., Foster on EU-law, s. 72. 

74 Art. 263 st. 1 EUF. 

75 Art. 263 st. 2 EUF. 
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II. En indirekt rättslig kontroll där EUD tolkar och dömer på grundval av 

tillämpligheten av bestämmelserna. Denna behörighet berör främst avgöranden på 

begäran av nationella domstolar.76  

 

EUD besitter behörigheten att meddela förhandsavgöranden angående tolkning av 

fördragen samt tillämpning och tolkning av rättsakter beslutade av unionens institutioner, 

organ och byråer och ska således inte döma i enskilda mål.77 Nationella domstolar har rätt 

att begära förhandsavgörande i en fråga om de anser att ett beslut från EUD är nödvändigt 

för att kunna döma i saken.78 Uppkommer problemställningen i den nationella domstolens 

högsta instans så krävs att domstolen ska vidarebefordra frågan till EUD.79 EUD:s tolkning 

av EU-rätten utgör sedermera grunden för den nationella domstolens avgörande.80 Vid 

bedömningen av huruvida förhandsavgörande ska inhämtas så ska den nationella 

domstolen utgå från ett visst antal uppställda kriterier som är fastställda av EUD och 

återfinns i mål 283/81 CILFIT.81 Nationella domstolar kan hänvisa till den så kallade acte 

clair principen vilken innebär att EUD tidigare prövat en identisk fråga och den nationella 

domstolen kan således hänvisa till denna praxis.82 Vidare kan den rätta tillämpningen av 

EU-rätten vara så uppenbar att det inte finns något utrymme för rimligt tvivel om hur 

frågan ska komma att avgöras. Den nationella domstolen måste dock vara säker på att det 

är lika uppenbart för de övriga medlemsstaternas domstolar och för EUD.83 Det krävs att 

dessa villkor är uppfyllda för att den nationella domstolen ska få underlåta att föra frågan 

vidare till EUD och istället avgöra den på egen hand.84  

Vid bedömningen huruvida nationella regler är i konflikt med EUF och den fria rörligheten 

ska EUD:s ställningstagande vara oberoende av sakomständigheterna i fallet.85 EUD 

                                                 
76 Foster, N., Foster on EU-law, s. 73.  

77 Art. 267 (a) (b) EUF. 

78 Art. 267 st. 2 EUF. 

79 Art. 267 st. 3 EUF. 

80 Se härom Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 224 hänvisning till Mål C-99/00 Lyckeskog. 

81 Mål 283/81 CILFIT. 

82 Mål 283/81 CILFIT, p. 13-14.  

83 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 221-225. 

84 Mål 283/81 CILFIT, p 16.  

85 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 224-225. 
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besitter således inte behörigheten att vid ett förhandsavgörande pröva de faktiska 

sakomständigheterna i målet.86 Rent praktiskt förefaller det sig dock inte alltid på detta sätt, 

när EUD avgör huruvida objektivt jämförbara situationer föreligger så anses i många fall 

sakomständigheterna i den nationella domstolens mål inneha en alltför stor betydelse för 

EUD:s beslut i vissa domar.87   

3.3 Rule of Reason-Principen   

Om en nationell åtgärd är i konflikt med etableringsfriheten blir i regel undantagen 

stadgade i EUF inte tillämpliga då de inte direkt avser området för direkt beskattning.88 För 

att ett undantag inom direkt beskattning ska föreligga kräver EUD att den nationella regeln 

ska rättfärdigas enligt ett tvingande hänsyn till allmänintresset.89 Detta faktum leder till att 

ytterligare grunder för rättfärdigande utvecklats i rättspraxis och rekvisiten för att en 

nationell åtgärd ska kunna rättfärdigas har kommit att benämnas som rule of reason-principen.90 

Denna princip blir tillämplig i de fall en medlemsstats åtgärd utgör indirekt diskriminering 

eller andra hinder, såsom exempelvis en icke-diskriminerande restriktion.91  

Rule of reason-principen inrättades initialt i två mål från EUD rörande den fria rörligheten för 

varor, mål 120/78 Cassis de Dijon och mål 8/74 Dassonville.92 I mål C-19/92 Kraus meddelade 

EUD att en fördragsstridig nationell åtgärd kan komma att accepteras så länge den innehar 

ett legitimt syfte som är i förenlighet med fördraget samt motiverat med hänsyn till 

allmänintresset.93 

För att EUD överhuvudtaget ska pröva tillämpligheten av en rättfärdigandegrund som inte 

kan rättfärdigas enligt EUF krävs att vissa specifika villkor är uppfyllda. Det är dessa villkor 

som benämns som rule of reason-principen.94 De återfinns i mål C-55/94 Gebhard där 

                                                 
86 Se motsatsvis, Art. 267 EUF.   

87 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 219 och 224-225. 

88 Se härom, Art, 52. (51) EUF. 

89 Mål C-55/94 Gebhard. p. 37. 

90 Se Mål C-55/94 Gebhard och Dahlberg, M., Internationell beskattning s. 236. 

91 Se Mål C-55/94 Gebhard. p. 37 och Dahlberg, M., Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and 
the Free Movement of Capital, s. 114-115. 

92 Mål 8/74 Dassonville och mål 120/78 Cassis de Dijon. 

93 Mål C-19/92 Dieter Kraus v Land Baden-Württemberg, p. 32. 

94 Terra, J.M, B., Wattel, J. P., European Tax Law, s. 50-51.  



  
   

 
17

betydelsen av etableringsfriheten även prövades.95 Här uttalade sig EUD om fyra generella 

kriterier att uppfylla för att en nationell åtgärd i strid med den fria rörligheten ska kunna 

rättfärdigas.96 Nationella åtgärder ska således vara:  

I.  Tillämpliga på ett icke- diskriminerande sätt; 

II.  Motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse; 

III.  Ägnade att säkerställa förverkligandet av det syfte vilka 

  eftersträvas genom dem; 

IV.  Inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta.97 

Dessa kriterier har sedermera blivit bekräftade och fastställda i senare praxis.98 Angående 

det första kriteriet så tyder tidigare praxis på att direkt diskriminerande åtgärder inom 

området för direkt beskattning överhuvudtaget inte ska gå att rättfärdiga på annat sätt än 

genom bestämmelserna i EUF.99 Indirekt diskriminerande åtgärder har emellertid visat sig 

möjliga att kunna rättfärdigas enligt rule of reason-principen.100 Värt att notera i sammanhanget 

är att EUD tenderar till att vara förhållandevis generella i sin bedömning av huruvida den 

nationella åtgärden utgör direkt eller indirekt diskriminering eller en icke-diskriminerande 

restriktion. Detta resulterar således i att rule of reason-principen blir tillämplig i ett större antal 

situationer samt att tolkningsutrymmet för medlemsstaterna breddas.101  

Det andra kriteriet ger uttryck för att den nationella åtgärden ska vara motiverad med 

hänsyn till allmänintresset.102 Åtgärden ifråga ska således medföra ett så viktigt nationellt 

intresse så det skulle väga tyngre än intresset att bevara den fria rörligheten såsom till 

exempel medlemsstaternas behov att förhindra skatteflykt.103   

                                                 
95 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 

96 Kallad The Gebard-test och återfinns i mål C-55/94 Gebhard. 

97 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 

98 Se till exempel mål C- 212/97 Centros. p. 34. 

99 Se mer om detta i kapitel 2.2.2 samt mål 270/83 Avoir fiscal, p. 25 och mål C-311/97 Royal Bank of Scotland, 
p. 32.   

100 Mål C-204/90 Bachmann. p. 9.  

101 Dahlberg, M., Internationell beskattning s. 238. 

102 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 

103 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37 och Ståhl, K., Skatterna och den fria rörligheten inom EU-svenska skatterätt i 
förändring?, s. 15.  
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Det två sistnämnda kriterierna i mål Gebhard, att de nationella åtgärderna ska vara ägnade 

att säkerställa förverkligandet av det syfte vilka eftersträvas genom dem och inte gå utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte, ger uttryck för en viktig princip inom EU-

rätten kallad proportionalitetsprincipen.104 För att kunna rättfärdigas ska således den 

nationella bestämmelsen vara ändamålsenlig och uppnå det eftersträvade syftet.105  

3.4 Principiellt accepterade och icke accepterade 
rättfärdigandegrunder 

EUD har i rättsfall inom området för direkt beskattning prövat många olika åberopade 

rättfärdigandegrunder av nationella åtgärder som medför hinder eller restriktioner för 

etableringsfriheten och kommit fram till ett antal principiellt accepterade 

rättfärdigandegrunder.106  

Nationella skatteåtgärder i konflikt med etableringsfriheten kan vara rättfärdigade om de 

syftar till att: 

• Förhindra skatteflykt;107 

• Bevarandet av skattesystemets inre sammanhang;108 

• Uppnå effektiv skattekontroll; 109 

• Skydda den skatterättsliga territorialitetsprincipen;110 

• Säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten;111 

• Risken att förluster beaktas två gånger.112 

                                                 
104 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37 och Terra, J.M, B., Wattel, J. P., European Tax Law, s. 51. För vidare exempel 
om proportionalitetsprincipen, se härom mål C-250/95 Futura Participations. 

105 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37 och Terra, J.M, B., Wattel, J. P., European Tax Law, s. 51. För vidare exempel 
om proportionalitetsprincipen, se härom mål C-250/95 Futura Participations. 

106 För exempel härom se, mål C-204/90 Bachmann, mål C-300/90 Commission v. Belgium, mål C-250/95 Futura 
Participations, mål C-264/96 ICI, mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, mål C-168/01 Bosal Holding BV och mål 
C-231/05 Oy AA och Dahlberg, M., Internationell beskattning s. 238-239.  

107 För exempel härom, se mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, mål C-264/96 ICI och mål C-231/05 Oy AA. 

108 För exempel härom se, mål C-204/90 Bachmann och mål C-300/90 Commission v. Belgium. 

109 För exempel härom se, mål C-250/95 Futura Participations. 

110 För exempel härom se, mål C-250/95 Futura Participations och mål C-168/01 Bosal Holding BV.  

111  För exempel härom, se mål C-446/03 Marks & Spencer. 

112 För exempel härom, se mål C-446/03 Marks & Spencer. 
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Många av de åberopade rättfärdigandegrunderna anses inte motiverade med hänsyn till ett 

trängande allmänintresse i enlighet men rule of reason-principen.113 Även om den nationella 

åtgärden skulle utgöra ett tvingande allmänintresse faller den allt som oftast på att den inte 

anses vara proportionerlig till vad den ämnar att uppnå.114 Exempel på avfärdade 

rättfärdigandegrunder är om den nationella åtgärden hänvisar till att: 

• Gemenskapen, och således EUD, saknar behörighet inom området för direkt beskattning;115 

• Förhindra förlust av skatteintäkter samt skydda skattebasen;116 

• Föremålet för en hindrande åtgärd är samtidigt föremål för en kompenserande fördel;117 

• En annan form av etablering skulle medföra likabehandling.118 

3.5 Sammanfattande kommentarer  

EUD använder en ändamålsenlig tolkningsmetod där syftet och målen med de EU-rättsliga 

bestämmelserna är avgörande.  EUD ska säkerställa att lagen efterföljs vid tolkningen 

respektive tillämpningen av EU-fördragen. EUD har behörighet att bedöma 

förhandsbesked och nationella domstolar är i regel tvungna att föra frågan till EUD om 

någon oklarhet föreligger. Det finns dock fall när nationell domstol får och kan tolka EU-

rätten självständigt. Nationella domstolar kan referera till att EUD tidigare prövat en 

identisk fråga och således hänvisa till det avgörandet. Vidare kan den rätta tillämpningen av 

EU-rätten vara så uppenbar att det inte finns något utrymme för rimligt tvivel om hur 

frågan ska komma att avgöras. Vid förhandsavgörande besitter EUD inte behörighet att 

pröva de faktiska sakomständigheterna i målet 

Då det ansetts att rättfärdigandegrunderna stadgade i EUF inte varit tillräckliga så har 

rättfärdigandegrunder utvecklats i praxis. Rule of reason-principen formulerar rekvisit som ska 

vara uppfyllda för att en rättfärdigandegrund ska komma att godtas av EUD. Nationella 

åtgärder ska vara tillämpliga på ett icke- diskriminerande sätt, de ska vara motiverade med 

                                                 
113 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 256. 

114 För exempel om proportionalitetsprincipen, se mål C-250/95 Futura Participations och Terra, J.M, B., 
Wattel, J. P., European Tax Law, s. 51. 

115 Se till exempel mål 270/83 Avoir fiscal, p. 23. 

116 Se till exempel mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 36. 

117 Se till exempel mål C-330/91 Commerzbank, p. 16. 

118 Se till exempel mål 270/83 Avoir fiscal, p. 17 och 22. 
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hänsyn till ett trängande allmänintresse, ägnade att säkerställa förverkligandet av det syfte 

vilka eftersträvas genom dem och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta. 

EUD har den slutgiltiga makten och således den avgörande rollen vad gäller 

medlemsstateras möjlighet att rättfärdiga åtgärder i konflikt med etableringsfriheten. Dels 

på grund av att det är EUD som enda instans som avgör och dels för att det är EUD som 

tidigare fastställt godtagna och avfärdade rättfärdigandegrunder.  
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4 Förhindra skatteflykt som principiellt godkänd 
rättfärdigandegrund  

4.1 Inledning  

I detta kapitel utreds och klargörs innebörden av rättfärdigandegrunden förhindra skatteflykt. 

Undersökningen sker med bakgrund i praxis från EUD med betydelse för denna 

rättfärdigandegrunds innebörd och ställning. Kapitlet redogör ingående för viktiga mål från 

EUD avseende förhindra skatteflykt som åberopad rättfärdigandegrund, för att således 

exemplifiera och tydliggöra tillämpningen av förhindra skatteflykt som rättfärdigandegrund. 

Detta kapitel utgör grunden för den jämförande analysen i kommande kapitel sex. Kapitlet 

avslutas med en analys av innebörden av förhindra skatteflykt. 

4.2 Utgör tvingande hänsyn till allmänintresset  

Specifika skatteflyktsbestämmelser som behandlar gränsöverskridande transaktioner eller 

förhållanden kan anses utgöra fördragsstridiga nationella åtgärder som står i konflikt med 

den etableringsfriheten.119 EUD har accepterat att nationella åtgärder som har till syfte att 

förhindra skatteflykt principiellt sett kan utgöra en rättfärdigandegrund då det anses utgöra ett 

tvingande hänsyn till allmänintresset.120 Det är viktigt att notera i sammanhanget att 

huruvida den specifika åtgärden sedermera i realiteten kan komma att godtas och appliceras 

i specifika rättsfall, i enlighet med rule of reason-principen, är emellertid en annan sak.121    

Förhindra skatteflykt som rättfärdigandegrund innefattar en nationell åtgärd vars syfte är att 

förhindra och motverka skatteflykt. Dess omfattning inkluderar syftet att förhindra och 

motverka missbruk av skattelagstiftning samt förhindra skatteplanering vars tillämpning 

kan urholka den nationella skattebasen och minska skatteintäkterna i såväl hemstaten som 

värdstaten.122 Skatteplanering kan vara accepterat i medlemsstaterna men det finns vissa 

förbud lagstadgade mot specifika skatteplaneringsåtgärder.123   

                                                 
119 Ståhl, K., EG-rätt och skatteflykt, s. 584.  

120 Se till exempel mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 49 och 51 och mål C-231/05 Oy AA, p. 60. 

121 Jämför till exempel Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, Mål C-436/00 X och Y och mål C-446/03 Marks & 
Spencer. 

122 Dahlberg, M., Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of Capital, s. 233-
234.  

123 Dahlberg, M., Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of Capital, s. 234. 
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4.3 Rättspraxis med betydelse för förhindra skatteflykt 

4.3.1 Urval av rättsfall 

Det finns ett stort urval av rättfall där förhindra skatteflykt åberopats som 

rättfärdigandegrund. Rättfallen presenterade i detta kapitel baseras dels på urvalet att de är 

återkommande i den juridiska litteraturen och således fungerar som centrala mål i den 

juridiska diskussion avseende förhindra skatteflykt som åberopad rättfärdigandegrund. Vidare 

har i mål C-446/03 Marks & Spencer och mål C-231/05 Oy AA kraven på förhindra 

skatteflykt som rättfärdigandegrund förändrats varpå denna utveckling är viktigt att belysa i 

sammanhanget. Samtliga rättsfall presenterade i detta kapitel är rättsfall där EUD förstärkt, 

utvecklat eller förändrat bedömningsgrunderna och de undersöks i uppsatsen för att 

exemplifiera och tydliggöra tillämpningen och utvecklingen av förhindra skatteflykt som 

rättfärdigandegrund.  Rättsfallen presenteras i kronologiskt ordning.   

4.3.2 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst 

4.3.2.1 Sakomständigheterna i målet 

Detta mål från 2000 behandlade tysk lagstiftning om underkapitalisering och gällde en tvist 

mellan ett bolag, Lankhorst-Hohorst GmbH, som hade säte i Tyskland och en tysk 

skattemyndighet, Finanzamt Steinfurt, angående taxeringsbeslut om bolagsskatt.124 I 

Tyskland fanns lagstadgade regler mot underkapitalisering som missgynnade bolaget 

Lankhorst-Hohorst. Detta bolag var finansierat med lånat kapital från det lågbeskattade 

moderbolaget som hade sitt säte i Holland.125 Problemet gällde gränsdragningen mellan 

lånat kapital och eget kapital.126 Om den finansierade andelen av dotterbolaget i Tyskland 

härstammar från lånat kapital, till ett belopp om tre gånger så mycket, kan det föranleda att 

bestämmelserna kring underkapitalisering blir relevanta vilket i sin tur medför att 

dotterbolaget inte erhåller avdragsrätt på låneräntorna eller att räntorna räknas som 

utdelning som inte heller medför avdragsrätt.127  

Den nationella domstolen har anfört att en ägare som har sin hemvist utanför staten under 

sådana förhållanden automatiskt kommer att innefattas av 

                                                 
124 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 2. 

125 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 6 och 7. 

126 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst. 

127 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 3. 
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underkapitaliseringsbestämmelsen.128 Den anförde vidare att dessa regler är nödvändiga för 

att kunna förhindra skatteflykt som är resultatet när underkapitalisering eller förtäckt 

kapitalisering nyttjas på detta sätt.129  

4.3.2.2 EUD:s domskäl och dom  

EUD inledde domen genom att belysa att även om medlemstater har behörighet inom 

området för direkt beskattning så ska, enligt fastställd rättspraxis,130 gemenskapsrätten 

beaktas vid utövandet av denna behörighet och medlemstaterna ska avhålla sig från all 

form av diskriminering.131 EUD konstaterade att den tyska lagstiftningen mot 

underkapitalisering innebar att räntan på främmande kapital för dotterbolag, som ägs av 

moderbolag med säte utanför landet, beskattas som förtäckt utdelning med en skattesats 

om 30 procent.132 För ett dotterbolag med moderbolaget i landet behandlades emellertid 

räntan som en utgift och var således avdragsgill.133 Med bakgrund i detta anförde EUD 

följande angående den tyska lagstiftningen: 

 ”En sådan skillnad i behandling av olika dotterbolag med säte i landet beroende 

på var deras moderbolag har sitt säte utgör ett hinder för etableringsfriheten som 

i princip är förbjudet enligt artikel 43 EG. Den skattebestämmelse som är i 

fråga i målet vid den nationella domstolen gör att det blir mindre attraktivt för 

bolag med säte i andra medlemsstater att utöva etableringsfriheten, och dessa 

bolag kan som en följd därav komma att avstå från att förvärva, bilda eller 

behålla ett dotterbolag i den medlemsstat där en sådan bestämmelse finns.”134 

Denna omständighet tillsammans med att den nationella regeln i fråga inte åsyftade att 

motarbeta rent konstlade bolagskonstruktioner och upplägg vars syfte var att kringgå den 

tyska lagstiftningen, kunde inte rättfärdigas med hänsyn till att förhindra skatteflykt som 

                                                 
128 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 23. 

129 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 34. 

130 Se till exempel mål C-80/94, Wielockx,, p. 16, mål C-107/94, Asscher,, p. 36, mål C-311/97, Royal Bank of 
Scotland, p. 19, mål C-251/98, Baars, p. 17, och de förenade målen C-397/98 och C-410/98, Metallgesellschaft 
m.fl., p. 37. 

131 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 26. 

132 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 29. 

133 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 29. 

134 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 32. 
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åberopad rättfärdigandegrund.135 Den aktuella lagstiftningen träffade istället allmänt 

generella situationer där moderbolaget var beläget utanför landet.136 ”Rent konstlade 

upplägg” anses föreligga då avsikten är att kringgå skatt och uppnå en skattemässig fördel 

och har fastställts i senare mål som ett avgörande rekvisit för att skatteflyktsargumentet ska 

vara hållbart.137 Vidare ska det ha visats att ändamålet med etableringsfriheten inte 

uppnåtts, alltså det föreligger ingen verklig etablering med ekonomisk verksamhet i annan 

medlemsstat.138 Den nationella domstolen ansågs inte heller ha bevisat att den tyska 

lagstiftningen i praktiken kringgåtts av bolaget Lankhorst-Hohorst då det erhållna lånet 

lämnats av moderbolaget för att minska finansiella räntekostnader i dotterbolaget.139 

Huruvida skatteflykt förelåg kunde således inte avgöras genom en nationell regel om 

förhållandet mellan lånat kapital och eget kapital.140  

Av Lankhorst-Hohorst kan det utläsas vissa rekvisit eller krav för att förhindra skatteflykt som 

åberopad rättfärdigandegrund i praktiken ska komma att godtas. Det första kravet är 

således att lagstiftningen ifråga vara inrättad för att förhindra skatteflykt i en förhållandevis 

snäv benämning.141 Vidare ska lagstiftningen ha som syfte att förhindra rent konstlade 

transaktioner och upplägg och vara ämnad att kringgå skattelagstiftningen i landet.142 

Ytterligare ett rekvisit är att den specifika situationen i fallet ska utgöra en risk för 

skatteflykt vilket i Lankhorts-Hohorst inte var fallet.143 Sammanfattningsvis utvisar praxis att 

åtgärden ifråga inte ska vara utformad så den träffar allmänna situationer då 

gränsöverskridande transaktioner föreligger. Att ett företag nyttjar rätten att etablera sig i 

annat land kan rimligen inte i sig utgöra grund för skatteflykt eller missbruk. Slutligen måste 

den nationella åtgärden ifråga vara proportionerlig i förhållande till vad den ämnar att 

                                                 
135 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 37. 

136 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 37. 

137 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 37 och senare mål C-196/04 Cadbury’s & Schweppes, p. 51. 

138 För exempel härom se mål C-196/04 Cadbury Schweppes och C-524/04 Thin Cap Group Litigation. 

139 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 38. 

140 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 37. 

141 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 37. För ytterligare stöd härom hänvisade EUD även till mål C-264/96 
ICI, p. 26. 

142 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 37. 

143 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 37. 
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uppnå även om den nationella åtgärden har som syfte att förhindra skatteflykt och 

missbruk.144 

4.3.3 Mål C-446/03 Marks & Spencer 

4.3.3.1 Sakomständigheterna i målet 

Mål C-446/03 Marks & Spencer avgjordes den 13 december 2005 och är av stor betydelse 

vilket bland annat påvisas genom att domstolen i detta mål bestod av den stora avdelningen 

med 13 ledamöter.145 Marks & Spencer var ett brittiskt bolag som av den brittiska 

skattemyndigheten blev nekad skattelättnad i form av avdrag från den beskattningsbara 

vinsten i Storbritannien för förluster som uppkommit i dotterbolag i Belgien, Frankrike och 

Tyskland.146 Skattelättnaden ifråga avsåg koncernbidrag.147 Moderbolaget avyttrade 

dotterbolagen i Europa och ville kvitta underskotten i dotterbolagen mot moderbolaget i 

Storbritannien.148 Den nekade skattelättnaden motiverades av Storbritannien på så vis att 

koncernavdrag endast beviljas för de förluster som uppkommit i landet, alltså gjordes en 

skillnad på inhemska och utländska bolag.149 Dotterbolagen bedrev ekonomisk verksamhet 

i de länder de hade sin hemvist.150  

4.3.3.2 EUD:s domskäl och dom 

EUD konstaterade att de aktuella brittiska bestämmelserna utgjorde en inskränkning av 

etableringsfriheten.151 Denna inskränkning kunde endast anses tillåten om den kunde 

motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset och samtidigt vara proportionerlig till 

vad den ämnade uppnå.152 I detta mål åberopades flera rättfärdigandegrunder; förhindra 

förlust av skatteintäkter, förhindra skatteundandragande, säkerställa en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten samt förhindra att förlusten beaktas två gånger.153 I detta hänseende jämställs 

                                                 
144 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, mål C-436/00 X och Y, mål C-264/96 ICI och mål C-212/97 Centros. 

145 C-446/03 Marks & Spencer.  

146 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 2.  

147 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 12. 

148 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 21-22. 

149 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 24. 

150 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 23. 

151 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 34. 

152 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 35. 

153 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 43-49. 
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förhindra skatteundandragande med förhindra skatteflykt vars benämning avser samma 

rättfärdigandegrund.154 Trots att rättsläget kring detta skulle kunna anses oklart så förefaller 

sig ändå dessa benämningar innefattas i samma rättfärdigandegrund.155 Vad gällde förlust av 

skatteintäkter avfärdades denna rättfärdigandegrund med motiveringen att den inte anses 

utgöra sådan tvingande hänsyn till allmänintresset som kan åberopas för att rättfärdiga en 

nationell åtgärd i konflikt med etableringsfriheten.156  

Vad gällde rättfärdigandegrunden förhindra skatteflykt eller risken för skatteundandragande, 

ansåg EUD att möjligheten att överföra förluster från ett dotterbolag med hemvist i annan 

medlemsstat till ett moderbolag med hemvist i den aktuella medlemsstaten medförde en 

risk att överföringen av förluster skulle komma att arrangeras inom koncernen så att den 

riktas till bolag hemmahörande i medlemsstater som har de högsta skattesatserna där värdet 

på förlusterna ur skattesynpunkt följaktligen är högst.157 Värt att notera i sammanhanget är 

att i målet avseende kravet på att det ska föreligga konstlade upplägg, återfinns i målet 

endast en kommentar om att medlemsstaterna får ha bestämmelser som har till specifikt 

syfte att undanta rent konstlade upplägg, vars syfte är att kringgå nationell 

skattelagstiftning, från möjligheten att erhålla en skatteförmån.158 Vidare resonemang eller 

uppföljning återfinns inte i detta mål. EUD gjorde i detta mål en väldigt annorlunda 

prövning mot tidigare avgörande, då de här bedömde huruvida rättfärdigande förelåg 

genom att behandla tre rättfärdigandegrunder tillsammans istället för var och en för sig.159 

Med hänsyn till förhindra skatteundandragande/skatteflykt, säkerställa en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten samt förhindra att förlusten beaktas två gånger anförde EUD att den 

inskränkande nationella bestämmelsen var ägnad att uppnå ett legitimt syfte i 

                                                 
154 För stöd i praxis att dessa benämningar avser samma rättfärdigandegrund, se mål C-231/05 Oy AA, p. 2 i 
sammanfattningen och p. 60-62, där EUD benämner förhindra skatteflykt och skatteundandragande som 
samma rättfärdigandegrund. 

155 Dahlberg, M, Internationell beskattning, s. 255. För stöd i praxis att dessa benämningar avser samma 
rättfärdigandegrund, se mål C-231/05 Oy AA, p. 2 i sammanfattningen och p. 60-62, där EUD benämner 
förhindra skatteflykt och skatteundandragande som samma rättfärdigandegrund. 

156 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 44. 

157 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 49. 

158 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 57. 

159 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 51. 
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överensstämmelse med fördraget, den var motiverad med hänsyn till allmänintresset och 

slutligen avsedd för att säkerställa att det eftersträvade syftet uppnås.160   

4.3.4 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes 

4.3.4.1 Sakomständigheterna i målet 

Detta mål rörde en tvist mellan Cadbury Schweppes plc och Cadbury Schweppes Overseas 

Ltd mot Commissioners of Inland Revenue och behandlade frågan huruvida brittisk 

Controlled Foreign Company-lagstiftning (CFC-lagstiftning) var förenlig med 

etableringsfriheten.161 Det brittiska moderbolaget Cadbury Schweppes hade bland annat två 

dotterbolag i Irland som beskattades till en låg skattesats om 10 procent vars vinster blev 

föremål för den brittiska CFC-lagstiftningen. 

Enligt nationell lagstiftningen var bolag som hade hemvist i Storbritannien skyldiga att 

erlägga bolagsskatt för vinst som härstammade utanför den egna staten, i detta ingick 

vinster genererade av filialer eller agenturer genom vilka det i landet hemmahörande 

bolaget bedriver sin verksamhet utanför Storbritannien.162 CFC-lagstiftningen var tillämplig 

då ett CFC-bolag (ett utländskt bolag som ägs till mer än 50 procent av det i landet 

hemmahörande bolaget) beskattas med en lägre beskattningsnivå i sin hemviststat, vilket 

var fallet för de två dotterbolagen.163  

4.3.4.2 EUD:s domskäl och dom 

EUD inledde med att konstatera att den aktuella etableringen av dotterbolaget i Irland, som 

var föremål för gynnsam beskattning, i detta fall inte utgjorde ett missbruk av 

etableringsfriheten.164 EUD har tidigare fastslagit att den omständigheten att ett bolag 

bildats i en medlemsstat för att åtnjuta ett mer förmånligt skattesystem inte i sig räcker för 

att etableringsfriheten ska anses ha missbrukats.165 Det finns således ingen allmän 

presumtion att skatteflykt eller skatteundandragande endast kan grundas på det faktum att 

                                                 
160 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 51. 

161 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 2. 

162 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 3. 

163 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 7. 

164 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 34 och 37. 

165 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 37. För tidigare praxis härom, se till exempel mål C-212/97 Centros, p. 
27, mål C-167/01, Inspire Art, p. 96 och mål C-436/00 X och Y, p. 62. 
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ett förvärvande bolag eller dess moderbolag är etablerat i en annan medlemsstat.166  Vidare 

fastslog EUD i detta mål att trots att området för direkt beskattning faller utanför 

gemenskapens behörighetsområde så är medlemsstaterna ändock skyldiga att beakta EU-

rätten vid utövandet av sin behörighet.167    

Den brittiska CFC-lagstiftningen hade till följd att Cadbury Schweppes i Storbritannien 

erhöll skattemässiga nackdelar på grund av att det var skattskyldigt för vinsterna i de 

irländska dotterbolagen. Med bakgrund av detta bedömde EUD att den brittiska CFC-

lagstiftningen utgjorde ett hinder mot etableringsfriheten.168 EUD gick vidare till att pröva 

huruvida detta hinder kunde rättfärdigas med hänsyn till allmänintresset med syftet att 

förhindra skatteflykt. Denna inskränkning av etableringsfriheten är endast tillåten om den är 

motiverad av tvingande hänsyn till allmänintresset och om inskränkningen är ägnad att 

säkerställa att det eftersträvade ändamålet uppnås och inte går utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta ändamål.169 EUD stadgade att endast det faktum att bolaget 

drar nytta av förmånliga beskattningsnivåer för dotterbolag hemmahörande i annan 

medlemsstat inte i sig ger Storbritannien rätt att kompensera denna fördel med en sämre 

skattemässig behandling i hemstaten och det utgör inte heller en skatteflyktstransaktion.170 I 

enlighet med liknande resonemang i mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst och mål C-446/03 

Marks & Spencer, förklarade EUD att den nationella åtgärden kan rättfärdigas om den avser 

förhindra rent konstlade upplägg vars syfte är att kringgå skattelagstiftningen i den berörda 

medlemsstaten, i detta fall Storbritannien.171 Dessa konstlade upplägg ska inte ha någon 

ekonomisk förankring och de ska ha som syfte att undvika den skatt som normalt sett 

betalas på vinst från verksamhet som bedrivs inom det nationella territoriet.172   

                                                 
166 Mål C-436/00 X och Y, p. 62. 

167 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 40. För stöd i tidigare praxis härom, se till exempel mål C-311/97 Royal 
Bank of Scotland, p. 19, mål C-319/02 Manninen, p. 19 och mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 29. 

168 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 43, 44, 45 och 46.  

169 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 47. För ytterligare stöd i praxis härom, se till exempel mål C-250/95, 
Futura Participations och Singer, p. 26, mål C-9/02, De Lasteyrie du Saillant, p. 49 och mål C-446/03 Marks & 
Spencer, p. 35. 

170 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 49.   

171 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 51, C-324/00 Lankhorst-Hohorst p. 37 och mål C-446/03 Marks & 
Spencer, p. 57. 

172 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 55. 
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Den brittiska CFC-lagstiftningen innehöll vissa undantag som innebar att brittiska bolag 

inte beskattas för vinsten i det aktuella CFC-bolaget.173 Undantagen gällde dels de fall då 

det var uppenbart att rent konstlade upplägg inte förelåg och således saknade intentioner 

att undgå beskattning och dels de fall då ett CFC-bolag bedrev kommersiell verksamhet.174 

Om dessa undantag inte uppfylldes kunde ändå beskattning undvikas om två specifika 

förutsättningar förelåg. Den första förutsättningen var att bolaget skulle visa att den 

betydande skatteminskningen i Storbritannien inte utgjorde ett av de huvudsakliga syftena 

med etableringen.175 Den andra förutsättningen var mer eller mindre synonym med den 

första förutsättningen och innebar att bolaget skulle visa att en minskning av den brittiska 

skatten genom undandragande av vinster inte var ett av de huvudsakliga syftena med 

etableringen av CFC-bolaget.176 Inga undantag var tillämpliga i detta fall.177 I detta 

sammanhang utvecklade nu EUD intressant nog innebörden av rent konstlade upplägg. 

EUD menade här att rent konstlade upplägg ska tolkas ur ett subjektivt perspektiv och ett 

objektiv perspektiv.178 Det subjektiva perspektivet avsåg huruvida det fanns en avsikt att 

uppnå en skattemässig fördel.179 Det objektiva perspektivet avsåg om det av objektiva 

omständigheterna framgick att ändamålet som eftersträvas med etableringsfriheten inte 

uppnåtts trots att kraven i EU-rätten har iakttagits.180  

Vidare fastslogs i detta mål att ändamålet med etableringsfriheten är en faktiskt bedriven 

ekonomisk verksamhet via ett fast driftställe i värdstaten för obestämd tid.181 CFC-

beskattning kan således inte ske då CFC-bolaget har en ekonomisk förankring i värdstaten 

oavsett huruvida det finns skattemässiga skäl för etableringen eller inte.182 Den ekonomiska 

förankringen ska bedömas på objektiva omständigheter som kan kontrolleras av 

utomstående, till exempel i vilken utsträckning CFC-bolaget existerar fysiskt i form av 
                                                 
173 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 61. 

174 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 61. 

175 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 62. 

176 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 62. 

177 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 63. 

178 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 64. 

179 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 64. 

180 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 54. 

181 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 64. 

182 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 65. 
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lokaler, personal och utrustning.183 Om dessa omständigheter inte finns så det att anse som 

rent konstlade upplägg och CFC-lagstiftningen hade i detta fall varit rättfärdigad.184  

4.3.5 Mål C-231/05 Oy AA 

4.3.5.1 Sakomständigheterna i målet 

Mål C-231/05 Oy AA behandlade dels frågan om ett finskt bolag, Oy AA, hade rätt att från 

sin skattepliktiga inkomst göra avdrag för ett koncernbidrag som lämnats till dess 

moderbolag, som hade säte i en annan medlemsstat och dels frågan om den finländska 

lagstiftningen avseende koncernbidrag kunde anses förenlig med gemenskapsrätten.185 

Ett moderbolag i Storbritannien, AA Ltd, ägde 100 procent av andelarna i dotterbolaget Oy 

AA genom ett indirekt ägande.186 Då AA Ltd gick med förlust var avsikten att Oy AA 

skulle lämna koncernbidrag till moderbolaget i syfte att säkra dess ekonomiska situation.187 

Oy AA begärde förhandsbesked från den finska Centralskattenämnden huruvida 

koncernbidraget ansågs utgöra en avdragsgill kostnad.188  Centralskattenämnden menade att 

ett avdragsgillt koncernbidrag och den ifrågavarande skattepliktiga inkomsten måste 

omfattas av det finländska skattesystemet för att vara avdragsgill vilket den aktuella 

överföringen från Oy AA till AA Ltd inte ansågs vara.189 Högsta förvaltningsdomstolen 

Finland konstaterade att samtliga krav enligt finländsk rätt var uppfyllda för att 

koncernbidraget från Oy AA till AA Ltd skulle vara avdragsgillt förutom det 

nationalitetskrav som uppställdes för det mottagande bolaget AA Ltd.190 Hade det 

mottagande bolaget haft säte i Finland hade avdragsrätt förelegat.191  

 

                                                 
183 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 67. 

184 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 68. 

185 Mål C-231/05 Oy AA, p. 2. 

186 Mål C-231/05 Oy AA, p. 11. 

187 Mål C-231/05 Oy AA, p. 12. 

188 Mål C-231/05 Oy AA, p. 13. 

189 Mål C-231/05 Oy AA, p. 14. 

190 Mål C-231/05 Oy AA, p. 15. 

191 Mål C-231/05 Oy AA, p. 8 och 32. 
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4.3.5.2 EUD:s domskäl och dom 

EUD ansåg att de nationella reglerna utgjorde en inskränkning i etableringsfriheten då det 

blir mindre attraktivt för bolag med hemvist i andra medlemsstater att utöva denna frihet 

och följden kan bli att bolag inte förvärvar, bildar och bibehåller dotterbolag i en 

medlemsstat där en sådan bestämmelse är aktuell.192 Vidare anförde EUD att en sådan 

nationell lagstiftning endast kan rättfärdigas om den är motiverad med hänsyn till 

allmänintresset samt att inskränkningen är ägnad att säkerställa att det eftersträvade 

ändamålet uppnås och att den inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta 

ändamål.193  EUD hänvisade i detta sammanhang till mål C-446/03 Marks & Spencer och 

menade att de rättfärdigandegrunder som godtogs i det målet, även ska prövas i detta 

mål.194 Dessa var förhindra skatteflykt, säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten samt 

förhindra att förlusten beaktas två gånger.195 Avseende förhindra att förlusten skulle beaktas två gånger, 

konstaterade EUD endast att de nationella reglerna inte omfattade någon avdragsrätt varpå 

denna rättfärdigandegrund inte blir aktuell i detta fall.196 

EUD anförde, gällande rättfärdigandegrunden att säkerställa en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten, att detta behov inte ska åberopas för att systematiskt underlåta att ge 

dotterbolag med hemvist i landet skattemässiga fördelar med anledning av att inkomsten 

som moderbolaget, med säte i en annan medlemsstat, erhåller inte får beskattas i den 

förstnämnda medlemsstaten.197 Dock menade EUD att denna rättfärdigandegrund kan 

godtas om ändamålet med de aktuella bestämmelserna är att förebygga aktiviteter som kan 

äventyra en medlemsstats rätt att utöva sin beskattningsrätt avseende verksamhet bedriven 

inom dess territorium.198 Avseende den andra åberopade rättfärdigandegrunden förhindra 

skatteflykt ansåg EUD att det förelåg en risk för skatteflykt då möjligheten att föra över ett 

dotterbolags skattepliktiga inkomst till ett moderbolag med säte beläget i annan 

medlemsstat innebar en risk för att inkomster förs över via fiktiva upplägg inom koncernen 

                                                 
192 Mål C-231/05 Oy AA, p. 39. EUD hänvisar i detta hänseende till mål C-324/00, Lankhorst-Hohorst, p. 32. 

193 Mål C-231/05 Oy AA, p. 44. EUD hänvisar i detta hänseende till mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 35 
och mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 47. 

194 Mål C-231/05 Oy AA, p. 46 och mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 51. 

195 Mål C-231/05 Oy AA, p. 46 och mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 51. 

196 Mål C-231/05 Oy AA, p. 57. 

197 Mål C-231/05 Oy AA, p. 53. 

198 Mål C-231/05 Oy AA, p. 54. 
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till bolag med säte i medlemsstater som tillämpar de lägsta skattesatserna eller inte beskattas 

överhuvudtaget.199 De nationella koncernbidragsreglerna krävde nämligen inte att det 

mottagande bolaget av koncernbidraget redovisat förlusterna.200 Förhindra skatteflykt som 

rättfärdigandegrund godtogs i detta mål tillsammans med behovet av att upprätthålla en väl 

avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna då de nationella reglerna ansågs 

ha legitima ändamål förenliga med fördraget och de omfattades av tvingande hänsyn till 

allmänintresset.201 

EUD uttalade i detta sammanhang att målsättningen med förhindra skatteflykt och att 

upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten hängde ihop.202 Aktiviteter som skapar 

fiktiva upplägg, och således inte är affärsmässiga, med avsikt att undvika den skatt som 

skulle ha betalats på vinst som härstammar ur verksamhet som bedrivs i medlemsstaten, 

kan äventyra medlemsstaternas rätt att utöva sin skattemässiga behörighet.203 EUD fortsatte 

sedan intressant nog med att uttala att trots att avsikten med lagstiftningen inte är att 

specifikt undanta icke affärsmässiga fiktiva upplägg, som skapats i syfte att kringgå skatt, 

från skattefördelar så kan en sådan lagstiftning som helhet ändå anses vara proportionerlig 

till de eftersträvade målen.204  

4.4 Analys av innebörden av förhindra skatteflykt  

Vid bedömningen av om en åtgärd mot skatteflykt utgör hinder mot den fria rörligheten 

kan det många gånger vara rättfärdigandefrågan som hamnar i fokus som mest svårbedömd 

istället för fastställandet av huruvida den nationella åtgärden de facto hindrar den fria 

rörligheten.205  

Förhindra skatteflykt som rättfärdigandegrund tog sin början redan på 80-talet i mål 270/83 

Avoir fiscal.206 Dock meddelade EUD i detta mål att förhindra skatteflykt som 

                                                 
199 Mål C-231/05 Oy AA, p. 58. 

200 Mål C-231/05 Oy AA, p. 58. 

201 Mål C-231/05 Oy AA, p. 60. 

202 Mål C-231/05 Oy AA, p. 62. 

203 Mål C-231/05 Oy AA, p. 62. EUD hänvisade i detta avseende till mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 55 
och 56. 

204 Mål C-231/05 Oy AA, p. 63. 

205 Ståhl, K., EG-rätt och skatteflykt, s. 586.  

206 Mål 270/83 Avoir fiscal. 
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rättfärdigandegrund inte var godtagbart på grund av att direkt diskriminering ansågs 

föreligga, det vill säga rättfärdigande kunde endast ske genom uttryckliga undantag i 

fördragen.207 En nationell åtgärd i konflikt med etableringsfriheten men som åsyftar att 

förhindra skatteflykt är i teorin principiellt accepterad av EUD som rättfärdigandegrund och 

anses inrymmas i tvingande hänsyn till allmänintresset.208 Dock har denna grund inte i 

något fall än så länge självständigt godtagits i praktiken av EUD för att rättfärdiga en 

medlemsstats åtgärd i konflikt med etableringsfriheten.209 Detta faktum leder till frågan hur 

medlemsstaterna då ska utforma sin lagstiftning för att den ska kunna anses åsyfta förhindra 

skatteflykt.  

Av praxis kan ett antal rekvisit utläsas för att förhindra skatteflykt ska kunna komma att 

godtas.210 EUD verkar ha varit förhållandevis konsekventa i dessa krav då förhindra 

skatteflykt bedöms som en självständig grund och kraven är återkommande i flera mål.211  I 

mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst uttalade EUD att den nationella bestämmelsen, som sades 

förhindra eller minska risk för skatteflykt, inte hade som specifikt syfte att säkerställa att 

rent konstlade upplägg, vars syfte är att kringgå Tysklands skattelagstiftning, inte ska erhålla 

någon skattemässig fördel.212 Den aktuella skattelagstiftningen avsåg i stället generella 

situationer där moderbolaget hade säte utanför landet oberoende av orsaken till detta. En 

sådan situation anses inte i sig medföra någon risk för skatteflykt, eftersom ett sådant bolag 

ändå omfattas av skattelagstiftningen i den andra medlemsstaten där det har sitt säte.213  

För att den nationella lagstiftningen ska kunna rättfärdigas med hänsyn till att förhindra 

skatteflykt så ska den ha som specifikt syfte att träffa rent konstlade upplägg och 

transaktioner som ska vara ägnade åt att söka kringgå skattelagstiftningen i den aktuella 

medlemsstaten och således inte vara generellt tillämplig på gränsöverskridande 

                                                 
207 Mål 270/83 Avoir fiscal, p. 25. 

208 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, mål C-446/03 Marks & Spencer, mål C-196/04 Cadbury Schweppes och mål 
C-231/05 Oy AA. 

209 Jämför till exempel, mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, mål C-446/03 Marks & Spencer, mål C-196/04 
Cadbury Schweppes och mål C-231/05 Oy AA. 

210 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst. 

211 Se till exempel mål C-264/96 ICI, mål C-212/97 Centros, mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst och mål C-
436/00 X och Y.  

212 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 37. (för liknande resonemang se mål C-264/96 ICI, p. 26.). 

213 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 37. (för liknande resonemang se mål C-264/96 ICI, p. 26.). 
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transaktioner.214 Ytterligare rekvisit är att endast det faktum att ett bolag väljer att etablera 

sig i annat land inte ska utgöra grund för skatteflykt så länge bolaget omfattas av 

skattelagstiftningen i den staten.215 Slutligen, en nationell åtgärd som syftar till att förhindra 

skatteflykt måste vara proportionerlig till vad den ämnar uppnå.216 Detta må tyckas vara en 

förhållandevis tydlig utgångspunkt från EUD och detta ställningstagande är återkommande 

i praxis.217  

Vad omfattas då av uttrycket rent konstlade upplägg? EUD har fastställt att ett konstlat 

upplägg föreligger i de fall då avsikten är att är att kringgå skatt och uppnå en skattemässig 

fördel. Vidare ska det ha visats att ändamålet med etableringsfriheten inte uppnåtts, alltså 

det inte föreligger någon verklig etablering med ekonomisk verksamhet i annan 

medlemsstat.218 Angående utfallet i mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, menar Dahlberg219 att 

för att EUD ska godta förhindra skatteflykt som rättfärdigandegrund krävs det att 

transaktionen ska ha en subjektiv avsikt att undvika skatt som inte går att härledas ur 

enformiga regler som underkapitalisering, som var frågan i fallet.220 Vidare menar Dahlberg 

att denna avsikt inte ska låta sig bestämmas genom ”mekaniskt verkande” regler.221 Det är 

viktigt att i detta sammanhang klargöra att ett bolag som endast nyttjar gynnsamma 

skatteregler i annan medlemsstat, så länge det finns reella transaktioner, inte ska anses 

utgöra ett argument för skatteflykt. Nationella skatteflyktsbestämmelser ska således inte 

träffa bolag som väljer att etablera sig i en medlemsstat med förmånliga skattenivåer.222 

Denna situation skulle istället kunna bemötas genom en harmonisering av skattesatser 

inom EU.223  

                                                 
214 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst. p. 37, mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst p. 37, mål C-446/03 Marks & 
Spencer, p. 57 och mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 51. 

215 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p.37. 

216 Mål C-436/00 X och Y, mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, mål C-264/96 ICI och mål C-212/97 Centros. 

217 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37 och till exempel mål C-231/05 Oy AA, p. 63. 

218 För exempel härom se mål C-196/04 Cadbury Schweppes och mål C-524/04 Thin Cap Group Litigation. 

219 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 240-241. 

220 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 240-241. 

221 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 240-241. 

222 För exempel härom se, mål C-436/00 X och Y, mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst; mål C-264/96 ICI och mål 
C-212/97 Centros. 

223 Ståhl, K., EG-rätt och skatteflykt, s. 589. 
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Det är således tämligen klart att den nationella bestämmelsen ifråga ska vara utformad för 

att träffa uppenbara transaktioner för skattekringgående för att på så vis inrymmas i 

tvingande hänsyn till allmänintresset och kunna motiveras endast med hänsyn till att 

förhindra skatteflykt. Detta har EUD visat en tydlig ståndpunkt för i flera avgöranden.224 

Emellertid kan detta strikta krav komma att ifrågasättas genom det faktum att EUD i 

senare praxis behandlat förhindra skatteflykt tillsammans med andra rättfärdigandegrunder 

och på så vis släppt på kravet att de nationella bestämmelserna ska träffa rent konstlade 

upplägg.225 I mål C-446/03 Marks & Spencer var förhindra skatteflykt en av tre 

rättfärdigandegrunder som prövades tillsammans. EUD ansåg att dessa grunder 

tillsammans utgjorde rättfärdigande av nationella åtgärder i konflikt med etableringsfriheten 

och underströk inte kravet på att transaktionen skulle vara av konstlad karaktär.226 Det var 

istället tillräckligt att sammanföra dessa rättfärdigandegrunder för att på så vis kunna 

rättfärdiga den nationella bestämmelsen ifråga.227 Denna bedömningslinje fortsatte i senare 

praxis, mål C-231/05 Oy AA, där EUD godtog förhindra skatteflykt när den bedömdes 

tillsammans med behovet av att säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten.228 EUD 

ansåg att dessa grunder hörde ihop. Det fanns här inget egentligt krav alls på att de 

nationella bestämmelserna skulle avse konstlade upplägg eftersom de som helhet bedömdes 

vara proportionerliga trots att de inte hade som explicit syfte att förhindra konstlade 

transaktioner och upplägg.229  

Av detta skulle kunna tolkas att de tidigare så hårt uppställda kraven för att förhindra 

skatteflykt ska komma att godtas, genom dessa två avgörande till viss del mjukats upp. För 

att motivera den nationella bestämmelsen utifrån syftet att förhindra skatteflykt, var det i mål 

C-446/03 Marks & Spencer tillräckligt att det förelåg en risk för att bestämmelserna skulle 

kunna komma att utnyttjas för att åstadkomma skattefördelar.230 Vidare kan man tyda att 

denna utveckling lett till att nationella bestämmelser nödvändigtvis inte behöver avse träffa 

                                                 
224 För exempel härom se, mål C-264/96 ICI p. 26, mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 37 och mål C-446/03 
Marks & Spencer, p. 57. 

225 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 49-51. 

226 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 51. 

227 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 51. 

228 Mål C-231/05 Oy AA, p. 58-60. 

229 Mål C-231/05 Oy AA, p. 63. 

230 Mål C-231/05 Oy AA, p. 60 och mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 49. 
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specifika fiktiva transaktioner för skattekringgående men ända ha som mål att förhindra 

skatteflykt och således vara rättfärdigade, eller åtminstone principiellt accepterad.231 Detta är 

förhållandevis motsägelsefullt mot EUD:s tidigare restriktiva ställning av förhindra skatteflykt 

som godtagbar rättfärdigandegrund med tydliga krav på att det ska föreligga rent konstlade 

upplägg.232 Vidare kan denna utvecklingslinje ifrågasättas med anledning av att EUD 

tidigare uttalat att en etablering i annan medlemsstat med syfte att erhålla en förmånligare 

lagstiftning inte i sig är tillräckligt för att anses som missbruk av etableringsfriheten och att 

generellt utformade åtgärder inte kan motiveras med hänsyn till att söka förhindra 

skatteflykt.233 Detta stadgades bland annat i mål C-196/04 Cadbury Schweppes vars avgörande 

kom emellan mål C-446/03 Marks & Spencer och C-231/05 Oy AA. En slutsats att dra av 

mål C-196/04 Cadbury Schweppes är att om den nationella lagstiftningen begränsades till att 

endast träffa rent konstlade upplägg så var den att anse som förenlig med 

etableringsfriheten. Men för att detta skulle bli aktuellt krävs att det fanns objektiva 

omständigheter till stöd för att rent konstlade upplägg de facto förelåg, annars utgjorde den 

nationella lagstiftningen ett hinder mot etableringsfriheten. Här återfaller EUD i en 

förhållandevis restriktiv bedömningslinje där kravet på konstlade upplägg återigen anses 

betydande, för att senare i mål C-231/05 Oy AA återigen minska på kravet om konstlade 

upplägg då förhindra skatteflykt bedöms tillsammans med en annan rättfärdigandegrund och 

inget egentligt krav på konstlade upplägg återfinns.234  Av detta kan tolkas att en nationell 

bestämmelse ska ha som specifikt syfte att avse rent konstlade upplägg för att kunna 

rättfärdigas med hänsyn till förhindra skatteflykt som självständig grund. Även om kravet på 

konstlade upplägg förändrats då förhindra skatteflykt bedömts tillsammans med andra 

rättfärdigandegrunder så förefaller ändå kravet på konstlade upplägg kvarstå vid bedömning 

av förhindra skatteflykt som självständig grund. 

Allmänna regler vars syfte är att förhindra skatteflykt och således skydda skattebasen kan 

följaktligen motiveras enligt skatteflyktargumentet så länge denna grund kombineras med 

andra rättfärdigandegrunder och inte bedöms enskilt. Genom en gemensam bedömning av 

rättfärdigandegrunder förändras kravet på att den nationella bestämmelsen ska avse 

konstlade upplägg och transaktioner. Jämförs detta faktum med Dahlbergs synpunkt om att 
                                                 
231 Mål C-231/05 Oy AA, p. 63. 

232 För exempel härom, se mål C-264/96 ICI, p. 26 och mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 37. 

233 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 37. 

234 Mål C-231/05 Oy AA, p. 60 och 63. 
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”mekaniskt verkande regler” inte verkar godkännas av EUD, så förefaller EUD:s prövning 

inte längre vara konsekvent.235 Om det är så att EUD faktiskt lättat på bedömningen av om 

rent konstlade upplägg föreligger, så skapas genom denna inkonsekvens i EUD:s 

bedömning en osäkerhet för medlemsstaterna kring vad det egentliga kravet på konstlade 

upplägg är och förhindra skatteflykt som rättfärdigandegrund och således förutsebarheten för 

medlemsstaterna att kunna avgöra det på egen hand.  

Det kan finnas olika motiv till att kriterierna för förhindra skatteflykt som rättfärdigandegrund 

förändrats vid bedömning tillsammans med andra rättfärdigandegrunder. Å en sida kan 

man hävda EUD:s  restriktiva ställning gentemot skatteflyktsargumentet inte längre är lika 

restriktiv utan att kraven har mjukats upp. Å andra sidan kan man även hävda att 

skatteflyktsargumentet är ett sidoargument, utan självständigt värde, vid bedömningen 

tillsammans med andra rättfärdigandegrunder och således endast används som 

underliggande stöd till andra rättfärdigandegrunder.236 Att kraven på förhindra skatteflykt 

skulle ha har lättats på borde rimligtvis kräva stöd i att förhindra skatteflykt i sådana fall 

prövats och godkänts självständigt, vilket den ännu inte gjort.  Det ligger närmare att 

förklara utvecklingen av bedömningen av förhindra skatteflykt som rättfärdigandegrund att 

den inte längre erhåller ett självständigt värde. Att den inte accepterats i praktiken tyder på 

att den inte heller utgör ett tillräckligt starkt argument för rättfärdigande och understryker 

teorin att den snarare fungerar som ett komplement till andra rättfärdigandegrunder. Om så 

är fallet så är det olyckligt att EUD skapat ett nytt sätt att värdera rättfärdigandegrunder på 

genom att inte längre behandla och bedöma dem separat utan endast ge dem ett 

gemensamt värde. Det går att ifrågasätta huruvida det idag finns någon tydlig definition av 

vad förhindra skatteflykt egentligen innebär och innefattar. Kraven på rättfärdigandegrunden 

förändras och uppbär således inte längre konsekventa rekvisit, vilket innebär svårigheter för 

medlemsstaterna att kunna förutse huruvida den nationella bestämmelsen kan anses 

rättfärdigad eller inte och således får tillämpas.  

                                                 
235 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 240-241. 

236 För vidare argumentation härom, se Ståhl, K., EG-rätt och skatteflykt, s. 588.  
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5 Förhindra förlust av skatteintäkter som icke accepterad 
rättfärdigandegrund   

5.1 Inledning   

I detta kapitel utreds och klargörs innebörden av rättfärdigandegrunden förhindra förlust av 

skatteintäkter. Undersökningen sker med bakgrund i praxis från EUD med betydelse för 

denna rättfärdigandegrunds innebörd och ställning. Kapitlet redogör ingående för viktiga 

mål från EUD avseende förlust av skatteintäkter som åberopad rättfärdigandegrund, för att 

således exemplifiera och tydliggöra tillämpningen av förlust av skatteintäkter som 

rättfärdigandegrund. Detta kapitel utgör till stor del grunden för den jämförande analysen i 

nästkommande kapitel sex. Kapitlet avslutas med en analys av innebörden av förhindra 

förlust av skatteintäkter.  

5.2 Utgör inte tvingande hänsyn till allmänintresset   

En rättfärdigandegrund som åberopats av medlemsstaterna är att den nationella åtgärden i 

konflikt med etableringsfriheten skulle vara nödvändig för att förhindra förlust av skatteintäkter 

i landet.237 Medlemsstaterna hänvisar till att nationell skattelagstiftning som åsyftar att 

förhindra skatteflykt eller missbruk av skattelagstiftningen de facto även omfattar ändamålet 

att förhindra en förlust av skatteintäkter i landet och således ändamålet att skydda den egna 

skattebasen.238 Att en åtgärd syftar till att skydda skattebasen utgör dock i teorin en separat 

rättfärdigandegrund även om gränsdragningen mellan grunderna kan vara svår att 

urskilja.239 Förhindra förlust av skatteintäkter som rättfärdigandegrund för nationella åtgärder i 

konflikt med etableringsfriheten har inte ännu accepterats av EUD då den ansetts inneha 

ett alltför generellt syfte och har av denna anledning inte bedömts inrymmas i Rule of reason-

principens rekvisit.240 EUD menar att förhindra en förlust eller minskning av skatteintäkter inte 

inryms i tvingande hänsyn till allmänintresset av den anledningen av den syftar till rent 

ekonomiska intressen.241  

                                                 
237 Se till exempel Mål C-264/96 ICI, mål C-307/97 Saint-Gobain och förenade målen C-397/98 och C-10/98 
Metallgesellshaft m.fl.  

238 Dahlberg, M., Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of Capital, s. 271. 

239 Dahlberg, M., Internationell beskattning, s. 259. 

240 För exempel härom, se mål C-264/96 ICI, p. 28. 

241 För exempel härom, se mål C-436/00 X och Y, p. 50.  
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5.3 Rättspraxis med betydelse för förlust av skatteintäkter 

5.3.1 Urval av rättsfall 

Avseende urvalet av rättsfall där förhindra förlust av skatteintäkter åberopats som 

rättfärdigandegrund, så är EUD konsekventa i sin bedömning att denna grund inte utgör 

ett tvingande hänsyn till allmänintresset.242 Detta medför att prövningen i flertalet fall inte 

sträcker sig längre än till att endast fastslå att förlust av skatteintäkter inte omfattas av 

tvingande hänsyn till allmänintresset och således inte utgör en accepterad 

rättfärdigandegrund. Emellertid finns det några rättsfall som är återkommande och 

åtminstone i viss omfattning utvecklade i den juridiska litteraturen och således fungerar 

som centrala mål för rättfärdigandegrunden förlust av skatteintäkter. Tre centrala rättsfall 

presenteras och analyseras i detta kapitel för att således exemplifiera och tydliggöra 

tillämpningen av förlust av skatteintäkter som rättfärdigandegrund. Rättsfallen presenteras i 

kronologiskt ordning.  

5.3.2 Mål C-264/96 ICI 

5.3.2.1 Sakomständigheterna i målet 

Detta mål mellan Imperial Chemical Industries plc (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her 

Majesty's Inspector of Taxes) fick sitt avgörande 1998 och behandlade möjligheten till 

gränsöverskridande förlustutjämningar inom en koncern.243 Ett brittiskt bolag, ICI, ingick i 

en sammanslutning som ägde ett annat brittiskt holdingbolag. Detta holdingbolag hade 

flera verksamma dotterbolag i flera olika länder.244 ICI begärde avdrag för den förlust som 

uppkommit hos en av dessa inhemska dotterbolag men nekades på den grund att de flesta 

av holdingbolagets dotterbolag inte hade sitt säte i landet.245 Storbritanniens beslut 

förklarades genom att det inte ansågs rimligt eller möjligt för den brittiska 

skattemyndigheten att kompensera den skattelättnaden som föranleddes av förlust i det 

brittiska dotterbolaget genom att beskatta vinster härstammade från dotterbolag utanför 

landet.246 Storbritannien argumenterade för att dess lagstiftning var utformad för att minska 

risken för skatteplanering och skatteundandragande, i de fall då sådan sammanslutning 

                                                 
242 Se till exempel, mål C-264/96 ICI, p. 28. mål C-436/00 X och Y, p. 50, mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 51. 

243 Mål C-264/96 ICI, p. 2. 

244 Mål C-264/96 ICI, p. 3-4. 

245 Mål C-264/96 ICI, p. 1-4. 

246 Mål C-264/96 ICI, p. 6. 
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(konsortium) som ICI var medlem i kanaliserade underskotten i ett icke-brittiskt 

dotterbolag till ett dotterbolag belägen i Storbritannien.247 Vinsten skulle sedermera tillfalla 

det dotterbolag som var beläget utanför det egna landet och således skulle Storbritannien gå 

miste om skatteintäkter. Syftet med bestämmelsen var därför att förbjuda och motverka 

skattekringgående som skulle resultera i minskade skatteintäkter.248 

5.3.2.2 EUD:s domskäl och dom 

Denna brittiska lagstiftning utgjorde enligt EUD ett hinder mot etableringsfriheten.249 EUD 

belyste även det faktum att oavsett om bestämmelserna om etableringsfriheten i stor 

utsträckning ämnar tillförsäkra en icke-diskriminerande behandling i värdstaten så fyller de 

samma syfte i de fall då hemstaten på något sätt hindrar sina egna bolag att etablera sig i 

annan medlemsstat.250   

EUD fortsatte sedan sin utredning genom att undersöka huruvida syftet att förhindra en 

minskning av skatteintäkter utgjorde tillräcklig grund för rättfärdigande av denna brittiska 

lagstiftning. En hänvisning till att medlemsstaten förlorar skatteintäkter och att den 

nationella bestämmelsen syftar till att förhindra denna förlust anses inte som en tvingande 

hänsyn till allmänintresset och avfärdades därför direkt av EUD.251 Den brittiska 

lagstiftningen har genom sin utformning visat sig vara tillämplig på mer eller mindre 

samtliga gränsöverskridande transaktioner vilket anses gå emot bestämmelserna om 

etableringsfriheten.252  

5.3.3 Mål C-307/97 Saint-Gobain  

5.3.3.1 Sakomständigheterna i målet 

Detta mål avser ett förhandsbesked angående beskattningen av utdelning och aktier i 

Tyskland och gällde en tvist mellan Saint-Gobain ZN och Finanzamt.253 Saint-Gobain ZN 

var en tysk filial till ett bolag med säte och ledning beläget i Frankrike,Compagnie de Saint-

                                                 
247 Mål C-264/96 ICI, p. 25. 

248 Mål C-264/96 ICI, p. 25. 

249 Mål C-264/96 ICI, p. 23. 

250 Mål C-264/96 ICI, p. 21. 

251 Mål C-264/96 ICI, p. 28. 

252 Mål C-264/96 ICI, p. 23. 

253 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 2. 
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Gobain SA.254 Saint-Gobain ZN ägde andelar i ett bolag i USA från vilken de erhållit 

avkastning och således önskat avdrag för internationellt koncernbidrag.255 Enligt tysk 

lagstiftning var Saint-Gobain ZN att anse som fast driftställe av det franska bolaget.256 Det 

franska bolaget hade i tysk domstol blivit nekad vissa skatteförmåner vid beskattning av 

utdelning av aktier i utländska bolag med begränsat ansvar.257 De tyska reglerna medförde 

att dessa förmåner var reserverade bolag som är oinskränkt skattskyldiga i Tyskland och 

därför nekades bolaget avdrag för internationella koncernbidrag.258 Saint-Gobain SA ansågs 

vara inskränkt skattskyldig i Tyskland, då det inte hade sitt säte eller ledning i landet och 

denna inskränkta skattskyldighet gällde även intäkterna i Tyskland från det fasta 

driftstället.259   

Den tyska regeringen anförde att orsaken till att neka utländska bolag med fast driftställe i 

Tyskland vissa skatteförmåner som inhemska bolag får ta del av, var att undvika förlust 

eller minskning av skatteintäkter som det skulle medföra om dessa bolag behandlades 

likvärdigt med de inhemska bolagen och detta skulle således rättfärdiga denna tyska 

bestämmelse.260 Om den tyska regeringen skulle ha beviljat de aktuella skatteförmånerna till 

utländska bolag skulle de förlorade skatteintäkterna delvis kompenseras genom beskattning 

på utdelning av moderbolaget.261 Dock skulle inte Tyskland få ta del av denna 

kompensation då de inte medverkar i beskattningen av vinsten i det utländska bolaget med 

begränsat ansvar vilket skulle rättfärdiga bestämmelsen ifråga.262  Den tyska regeringen 

menade vidare att avtal med tredje land, USA, inte skulle omfattas av gemenskapens 

behörighetsområde.263 

                                                 
254 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 3. 

255 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p.  3-5 och 8.  

256 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 4. 

257 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 8 och 15-16.  

258 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 8. 

259 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 5. 

260 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 50. 

261 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 50. 

262 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 50. 

263 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 55. 
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5.3.3.2 EUD:s domskäl och dom 

EUD ansåg att den nationella bestämmelsen stred mot etableringsfriheten och 

konstaterade: 

”att den minskning av intäkterna som skulle följa av att staten inte delvis kunde 

kompensera den skattesänkning som följer av att utländska bolag som har ett fast 

driftställe i Tyskland beviljas de olika skatteförmåner som är aktuella inte återfinns 

bland de hänsyn som nämns i artikel 56 i EG-fördraget (nu artikel 52 EUF i 

ändrad lydelse) och inte kan anses som tvingande hänsyn av allmänintresse som kan 

åberopas för att berättiga en särbehandling som i princip strider mot artikel 52 i 

fördraget (nu artikel i 49 EUF i ändrad lydelse).”264 

Med detta fastslog alltså EUD att en minskning av skattintäkter inte kan anses utgöra ett 

argument som inryms i artikel 52 EUF. Det konstaterades även att en nationell åtgärd som 

syftar till att förhindra en förlust eller minskning av statens skatteintäkter inte kan anses 

som ett tvingande hänsyn av allmänintresset och på så vis inte heller utgöra en accepterad 

rättfärdigandegrund .265 

Vidare menar EUD att skillnaden i behandling av inhemska respektive utländska bolag i 

skattehänseende inte kan motiveras av att filialerna sägs inneha andra fördelar jämfört med 

inhemska bolag och dessa fördelar skulle således uppväga nackdelarna avseende nekade 

skatteförmåner.266 Skulle det i praktiken finnas sådana fördelar skulle det ändå inte kunna 

motivera att åsidosätta skyldigheten att tillämpa principen om nationell behandling 

avseende de aktuella skatteförmånerna.267  

EUD fastslog att medlemsstaterna har behörighet att bestämma hur inkomst och 

förmögenhet ska beskattas.268 Emellertid sträcker sig inte denna behörighet så långt att 

                                                 
264 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 51. Se i detta hänseende domen i ovannämnda mål C-264/96 ICI, p. 28. 

265 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 51. 

266 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 54. 

267 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 54.  

268 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 57. 
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gemenskapsrätten helt får åsidosättas.269 Vid utövandet av den nationella behörigheten ska 

gemenskapsrätten beaktas.270 

5.3.4 Mål C-436/00 X och Y 

5.3.4.1 Sakomständigheterna i målet 

Mål C-436/00 gällde en tvist mellan två svenska medborgare, X och Y, och Skatteverket 

(då Riksskatteverket) och avgjordes år 2002. Målet rörde två medborgare som överklagat 

ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) som innebar att X och Y inte beviljades 

uppskov med beskattning av övervärdet på aktier som de överlåtit till underpris i bolaget.271 

Detta med anledning av en nationell bestämmelse som stadgade att sådant uppskov inte ska 

medges i de fall då överlåtelsen sker till en utländsk juridisk person som överlåtaren, direkt 

eller indirekt, äger andelar i.272 Inte heller ska det medges till ett nationellt aktiebolag som en 

utländsk juridisk person, direkt eller indirekt, äger andelar i eller till ett svensk aktiebolag 

där en utländsk juridisk person direkt eller indirekt äger andelar i .273 I annat fall det inte 

rörde utländsk juridisk person finns det i svensk lag möjlighet till uppskov med beskattning 

vid sådan transaktion. 274  

Enligt den svenska Regeringsrätten har dessa nationella bestämmelser som syfte att 

klargöra hur underprisöverlåtelser eller motprestationslösa överlåtelser av till exempel aktier 

ska behandlas ur ett skatterättsligt hänseende.275 Bestämmelserna innebär att skillnaden 

mellan de överlåtna aktiernas marknadsvärde respektive anskaffningsvärde (=övervärdet) är 

föremål för beskattning om den aktuella överlåtelsen sker till en utländsk juridisk person 

som överlåtaren äger aktier i.276 Om det istället hade varit fråga om ett inhemskt företag 

utan utländska ägarförhållanden inträffar således ingen omedelbar beskattning.  Övervärdet 

blir beskattat först då överlåtaren avyttrar de aktuella aktierna.277 Det gjordes i detta fall 

                                                 
269 Mål C-307/97 Saint-Gobain, p. 58. 

270 Se Mål C-279/93 Schumacker, p. 21, mål C-80/94 Wielockx, p. 16, mål C-107/94 Asscher, p. 36 och mål C-
250/95 Futura Participations and Singer, p. 19. 

271 Mål C-436/00 X och Y, p. 2. 

272 Mål C-436/00 X och Y, p. 2. 

273 Mål C-436/00 X och Y, p. 2. 

274 Mål C-436/00 X och Y, p. 2. 

275 Mål C-436/00 X och Y, p. 4. 

276 Mål C-436/00 X och Y, p. 5. 

277 Mål C-436/00 X och Y, p. 5. 
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hänvisning till ett flertal rättfärdigandegrunder, bland annat att bestämmelsen syftade till 

förhindra skatteflykt.278 

5.3.4.2 EUD:s domskäl och dom 

EUD bedömde att den nationella bestämmelsen utgjorde en inskränkning av 

etableringsfriheten.279 EUD yttrade att den minskning av skatteintäkter som skulle kunna 

följa av att den aktuella skatteförmånen skulle ha beviljats aktieöverlåtelsen, inte återfinns 

bland de hänsyn som nämns i artikel 52 EUF.280 och inte heller kan det anses som ett 

sådant tvingande hänsyn av allmänintresse som kan åberopas för att motivera en 

särbehandling som strider mot etableringsfriheten.281 EUD menade nämligen att syftet att 

förhindra förlust av skatteintäkter är av en ren ekonomisk karaktär och kan därför inte, enligt 

fast rättspraxis, anses utgöra ett tvingande hänsyn av allmänintresse.282 Avseende detta 

yttrade generaladvokat Mischo, i Generaladvokatens förslag till avgörande den 6 juni 2002, 

följande: 

”Jag anser inte heller att argumenten avseende nödvändigheten av att agera för att 

undvika att skatteunderlaget undergrävs eller nödvändigheten av att motverka ett 

skattebortfall är övertygande. Det följer nämligen av fast rättspraxis att sådana 

ekonomiska överväganden inte kan motivera en inskränkning av en 

grundläggande gemenskapsrättslig frihet, såsom etableringsrätten.”283 

Det återfinns således tydliga ställningstagande att om medlemsstaternas nationella 

bestämmelser syftar till att skydda sina ekonomiska intressen så kan bestämmelsen ifråga 

inte rättfärdigas.284  

                                                 
278 Mål C-436/00 X och Y, p. 48. 

279 Mål C-436/00 X och Y, p. 49. 

280 Art. 52 EUF stadgar följande: ”Bestämmelserna i detta kapitel och åtgärder som vidtagits med stöd av dessa ska inte 
hindra tillämpning av bestämmelser i lagar och andra författningar som föreskriver särskild behandling av utländska medborgare 
och som grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa.” 
 
281 Mål C-436/00 X och Y, p. 50. För ytterligare stöd i praxis härom, se mål C-264/96 ICI, p. 28, mål C-
410/98 Metallgesellschaft Ltd and Others, p. 59 och C-307/97 Saint-Gobain, p. 51. 

282 Mål C-436/00 X och Y, p. 50. För stöd i tidigare praxis härom, se till exempel mål C-35/98, Verkooijen, p. 
48. 

283 Förslag till avgörande av generaladvokat Mischo föredraget den 6 juni 2002, i mål C-436/00 X och Y, p. 45. 

284 Förslag till avgörande av generaladvokat Mischo föredraget den 6 juni 2002, i mål C-436/00 X och Y, p. 45, 
mål C-436/00 X och Y, p. 50. För stöd i tidigare praxis härom, se till exempel mål C-35/98 Verkooijen, p. 48. 
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5.4 Analys av innebörden av förhindra förlust av skatteintäkter  

Förhindra förlust av skatteintäkter har framhållits som rättfärdigandegrund vid upprepade 

tillfällen inom den direkta beskattningens område då nationella åtgärder är i konflikt med 

etableringsfriheten. EUD har dock vid lika många gånger fastställt att denna 

rättfärdigandegrund inte anses utgöra ett tvingande hänsyn till allmänintresset och därmed 

avfärdat den.285  

Förhindra förlust av skatteintäkter anses vara grundad på ekonomiska intressen.286 Det 

framkommer i praxis att skydda medlemsstaternas ekonomiska intressen kan inte 

rättfärdiga en nationell åtgärd i strid med etableringsfriheten.287 När en medlemsstat 

hänvisar till att den nationella bestämmelsen i fråga syftar till att förhindra förlust eller 

minskning av skatteintäkter hänvisar EUD i sin bedömning direkt till tidigare rättspraxis som 

avfärdat denna rättfärdigandegrund utan vidare kommentarer.288 På så vis återfinns inga 

konkreta argument för anledningen därtill, bara konstaterandet att rättfärdigandegrunden 

inte utgör ett tvingande hänsyn till allmänintresset för att den anses grundad på endast 

ekonomiska intressen.  

Förhindra förlust av skatteintäkter har ofta åberopats tillsammans med att den nationella 

åtgärden syftar till att förhindra skatteflykt och skatteundandragande. Medlemsstaterna anser 

nationell skattelagstiftning som åsyftar att förhindra skatteflykt eller missbruk av 

skattelagstiftningen även omfattar ändamålet att förhindra förlust av skatteintäkter i landet 

och även ändamålet att skydda den egna skattebasen.289 Men vad är det egentligen som 

avgör att denna rättfärdigandegrund inte bedöms på samma sätt som förhindra skatteflykt? 

Det kan knappast inte grunda sig i vad den ämnar åstadkomma. Att förhindra förlust av 

skatteintäkter syftar till att skydda medlemsstatens ekonomiska intressen kan knappast göra 

den unik i jämförelse med vad andra principiellt accepterade rättfärdigandegrunder ämnar 

                                                 
285 Se till exempel mål C-436/00 X och Y, p. 50, mål C-264/96 ICI, p. 28, mål C-35/98 Verkooijen, p. 59, 
förenade målen C-397/98 och C-410/98 Metallgesellschaft Ltd and Others, p. 59 och mål C-307/97 Saint-
Gobain, p. 51.  

286 Se till exempel mål C-436/00 X och Y, p. 50, mål C-264/96 ICI, p. 28, mål C-35/98 Verkooijen, p. 59, 
förenade målen C-397/98 och C-410/98 Metallgesellschaft Ltd and Others, p. 59 och mål C-307/97 Saint-
Gobain, p. 51. 

287 Se till exempel mål C-436/00 X och Y, p. 50, mål C-264/96 ICI, p. 28, mål C-35/98 Verkooijen, p. 59, 
förenade målen C-397/98 och C-410/98 Metallgesellschaft Ltd and Others, p. 59 och mål C-307/97 Saint-
Gobain, p. 51. 

288 För exempel härom, se mål C-264/96 ICI, p. 28 och mål C-436/00 X och Y, p. 50. 

289 För exempel härom, se mål C-264/96 ICI, p. 25 och 26 samt mål C-436/00 X och Y, p. 50 och 51. 
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åstadkomma. Merparten av de accepterade rättfärdigandegrunderna måste anses ha ett 

ekonomiskt intresse, inte minst förhindra skatteflykt som är principiellt accepterad. Samtliga 

medlemsstater eftersträvar rimligen att behålla och säkerställa att de skatteintäkter 

hänförbara till medlemsstaten, som man vidare är berättigad till, ska stanna inom landet 

oberoende av vilken rättfärdigandegrund som åberopas i sammanhanget. Skatter genererar i 

sin tur intäkter för landet. Oavsett i vilka termer som respektive rättfärdigandegrund 

uttrycks i så verkar deras funktion vara att indirekt skydda och bevara den egna 

skattebasen, alltså söka förhindra en minskning eller förlust av skatteintäkter hänförbara till 

den aktuella medlemsstaten.290 Vad gäller mål C-436/00 X och Y är det värt att notera i 

sammanhanget att den aktuella transaktionen ifråga egentligen aldrig lämnade 

medlemsstaten då transaktionen skedde mellan två bolag med hemvist i Sverige som hade 

mellanliggande ägarbolag utomlands.291 Transaktionen ifråga lämnade således inte 

medlemsstaten varpå en risk för förlust av skatteintäkter egentligen aldrig förelåg. De 

skattemässiga beloppen stannade kvar inom medlemsstaten. Detta påverkar å andra sidan 

inte det faktum att de nationella bestämmelserna ändock behandlade utländska 

transaktioner och situationer annorlunda mot inhemska och således utgjorde ett hinder mot 

etableringsfriheten.292  

Med detta sagt kvarstår emellertid den omständighet att förhindra förlust av skatteintäkter är 

en förhållandevis generellt tillämplig grund för rättfärdigande. En medlemsstat skulle 

således kunna hänvisa till denna grund för att söka rättfärdiga mer eller mindre vilken 

skatterättslig bestämmelse som helst.293 Det måste med anledning därav anses att det finns 

ett visst berättigat ändamål med att EUD konsekvent avfärdar förlust av skatteintäkter som 

rättfärdigandegrund för nationella åtgärder som utgör hinder för etableringsfriheten. Om 

man tittar på de förmodade konsekvenserna av om EUD skulle godta denna 

rättfärdigandegrund så framstår det vara mer förståeligt att de väljer att inte godta den. 

Troligtvis skulle merparten av de nationella bestämmelserna i konflikt med 

                                                 
290 Jämför i detta hänseende, mål C-264/96 ICI, p. 28, mål C-436/00 X och Y, p. 50 och mål C-231/05 Oy 
AA, p. 60. 

291 C-436/00 X och Y, p. 33. 

292 C-436/00 X och Y, p. 34 och 37.  

293 Se till exempel mål C-436/00 X och Y, p. 50, mål C-264/96 ICI, p. 28, mål C-35/98 Verkooijen, p. 59, 
förenade målen C-397/98 och C-410/98 Metallgesellschaft Ltd and Others, p. 59 och mål C-307/97 Saint-
Gobain, p. 51. 
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etableringsfriheten vid en eventuell prövning i sådana fall kunna rättfärdigas med hjälp av 

att den åsyftar att förhindra förlust eller minskning av skatteintäkter. Detta i sin tur skulle kunna 

leda till att den fria rörligheten begränsas då medlemsstaterna legitimt kan inskränka bolags 

etableringsfrihet i mycket stor utsträckning. Vidare skulle det ursprungliga syftet med 

gemenskapen, att bibehålla och utveckla en inre marknad med fri gränsöverskridande 

handel, kunna komma att hämmas.  
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6 Analys av gränsdragningen mellan förhindra skatteflykt 
och förhindra förlust av skatteintäkter 

6.1 Inledning 

I detta kapitel analyseras gränsdragningen mellan rättfärdigandegrunderna förhindra 

skatteflykt och förhindra förlust av skatteintäkter. Kapitlet syftar till att söka klarlägga huruvida 

dessa rättfärdigandegrunder i praktiken har samma innebörd och omfattar samma 

situationer samt analysera om det föreligger en tydlig förutsebarhet för medlemsstaterna vid 

tillämpningen av respektive rättfärdigandegrund. Kapitlet inleds således med en analys av 

gränsdragningen mellan förhindra skatteflykt och förhindra förlust av skatteintäkter och avslutas 

med en analys avseende förutsebarheten vid tillämpningen av respektive 

rättfärdigandegrund.   

6.2 Gränsdragningen mellan förhindra skatteflykt och förhindra 
förlust av skatteintäkter 

Rättfärdigandegrunderna inom området för direkt beskattning kan anses vara snarlika i 

många avseende då deras ursprungliga syfte kan hävdas vara att skydda den egna 

skattebasen från att bli urholkad.294 Av de mål som i denna uppsats utretts och analyserats 

kan utläsas att förhindra skatteflykt och förhindra förlust av skatteintäkter har båda åberopats vid 

sidan av varandra i nästan samtliga fall.295 Medlemsstaterna har, som tidigare konstaterat, 

uttalat att förhindra förlust av skatteintäkter innefattas av ändamålet med att förhindra 

skatteflykt.296 Då en nationell bestämmelse åsyftar att förhindra skatteflykt omfattar den ju i 

regel även att förhindra en minskning av skatteintäkterna i landet eftersom skatteintäkterna 

utgörs av de beskattningsbara inkomsterna inom landet. En nationell åtgärd som avser att 

förhindra skatteflykt resulterar i att samtidigt motverka eller förhindra en förlust av de 

skatteintäkter som skulle ha gått förlorade i landet. Förhindra skatteflykt som principiellt 

godkänd rättfärdigandegrund syftar till att skydda den nationella skattebasen och utgör 

således ett skydd för en eventuell förlust av skatteintäkter i medlemsstaten.297 Förlust av 

skatteintäkter å andra sidan utgör inte en accepterad rättfärdigandegrund vilket kan 

                                                 
294 För stöd härom se till exempel Dahlberg, M., Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the 
Free Movement of Capital, s. 273. 

295 Se härom mål C-264/96 ICI, mål C-436/00 X och Y, mål C-446/03 Marks & Spencer, mål C-307/97 Saint-
Gobain och mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst. 

296 Se mer om detta i kapitel 4 och 5. 

297 Se mer om detta i kapitel 4. 
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ifrågasättas med hänsyn till att den indirekt kan anses ha samma innebörd som förhindra 

skatteflykt fast preciserad och motiverad med andra ord. I mål C-446/03 Marks & Spencer 

bedömde EUD utifrån risken att medlemsstaterna skulle behöva förlora delar av sin 

skattebas till andra medlemsstater.298 Av detta måste kunna utläsas att den ena 

medlemsstaten i sådana fall förlorar skatteintäkter genom att överföra skattebas till annan 

medlemsstat. Frågan blir då hur förhindra förlust av skatteintäkter kan komma att bedömas på 

andra grunder trots att den verkar åsyfta samma ändamål som förhindra skatteflykt. Det är 

svårt att i praktiken utläsa var skillnaden i dessa två rättfärdigandegrunder ligger om man 

ser till ändamålet med dem. Trots detta är den ena rättfärdigandegrunden principiellt 

accepterad och den andra inte accepterad. Det är i detta sammanhang ofrånkomligt att inte 

ifrågasätta vikten av terminologin avseende rättfärdigandegrunderna. Är således 

terminologin, avseende hur nationella domstolar definierar rättfärdigandet av sina 

fördragsstridiga åtgärder, avgörande för huruvida de aktuella rättfärdigandegrunderna ska 

komma att anses accepterade eller inte? Är på vilket sätt en medlemsstat definierar och 

motiverar sin nationella bestämmelse avgörande för om den kan komma att rättfärdigas, 

och inte vad bestämmelsen ämnar åstadkomma? Detta går att ifrågasätta med hänsyn till 

det ändamålskrav avseende att nationella bestämmelser ska ha som specifikt syfte att avse 

rent konstlade upplägg för att kunna rättfärdigas med hänsyn till förhindra skatteflykt som 

självständig grund.299 Även om kravet på konstlade upplägg förändrats då förhindra skatteflykt 

bedömts tillsammans med andra rättfärdigandegrunder så verkar ändå kravet på konstlade 

upplägg kvarstå vid bedömning av förhindra skatteflykt som självständig grund.300 I detta 

avseende tillmäts således ändamålen med den nationella bestämmelsen stor vikt, men inte 

ändamålet vid bedömning av rättfärdigandegrunden förhindra förlust av skatteintäkter.301 

Det är i detta sammanhang nödvändigt att diskutera kring EUD:s behörighet och 

tolkningsutrymme. EUD tillämpar den teleologiska metoden vilken åsyftar en 

ändamålsenlig tolkningsmetod där fokus ligger på avsikten och målet med en bestämmelse i 

fördraget snarare än ordalydelsen.302 Denna metod borde rimligen även vara tillämplig vid 

bedömningen av rättfärdigande av en nationell bestämmelse i konflikt med 
                                                 
298 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 49. 

299 Se till exempel, mål C-264/96 ICI, p. 26 och mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 37. 

300 Se mer om detta i kapitel 5. 

301 Se mer om detta i kapitel 4.4 och 5.4. 

302 Se mer om detta i kapitel 3.2.  
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etableringsfriheten och således vad den ämnar åstadkomma. Det grundläggande syftet och 

ändamålet av en bestämmelse är egentligen de mest väsentliga och inte dess ordalydelse och 

definition av rättfärdigande. Tolkningsmetoden av EU-rätten borde således även vara 

tillämplig vid avgöranden i domstol. Rättspraxis likväl som fördrag utgör en primär 

rättskälla och bör följaktligen bli behandlad och bedömd på samma premisser.303 EUD:s 

tolkningsutrymme ska egentligen inte sträcka sig längre än att ge ledning för tolkning till 

medlemsstaterna. EUD ska följaktligen inte döma i enskilda mål utan endast ge ledning för 

hur fördragen ska tolkas vilket i dagsläget inte verkar vara fallet.304 Det verkar dock snarare 

som att EUD fått en roll som ger dem mer utrymme och bestämmanderätt över 

medlemsstaterna än som ursprungligen var avsett. I takt med att rättfärdigandegrunder 

avvisas eller godtas verkar det som att medlemsstaterna förlorar alltmer av sin behörighet 

inom den direkta beskattningens område genom att bestämmanderätten överförs till EUD. 

Att EUD principiellt accepterar en nationell åtgärd som syftar till att förhindra skatteflykt och 

inte accepterat den som syftar till att förhindra förluster av skatteintäkter kan således 

ifrågasättas ur perspektivet av den teleologiska tolkningsmetoden. Antagandet att 

medlemsstaternas bestämmanderätt och behörighet inom området för direkt beskattning 

minskar, förstärks genom att medlemsstaternas utrymme att utforma självständiga 

skattesystem verkar begränsas genom kravet på likabehandling.305 Även om EUF inte direkt 

begränsar utformningen på nationella skattesystem så blir en begränsning ett indirekt 

resultat av bestämmelserna om den fria rörligheten. Att det ställs krav på att 

medlemsstaterna ska behandla utländska förhållanden likadant som inhemska förhållanden 

medför att den så kallade behörigheten inom området för direkt beskattning inte förefaller 

sig särskilt uppenbar.306  

Förhindra skatteflykt är principiellt accepterad av den anledningen att den anses utgöra ett 

tvingande hänsyn i allmänintresset i enlighet med rekvisiten i mål C-55/94 Gebhard.307 

Förhindra förlust av skatteintäkter är inte accepterad av den anledningen att den inte anses 

utgöra ett tvingande hänsyn till allmänintresset då den istället anses åsyfta rent ekonomiska 

                                                 
303 Hettne, J,. Otken Eriksson., I (red), EU-rättslig metod, s. 24-25 och s. 30-31. 

304 Art. 267 EUF. Se mer om detta i kapitel 3.2. 

305 Ståhl, K., Skatterna och den fria rörligheten inom EU - svensk skatterätt i förändring?, s. 13. 

306 Ståhl, K., Skatterna och den fria rörligheten inom EU - svensk skatterätt i förändring?, s. 13. 

307 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 
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intressen.308 Av detta tolkas motsatsvis att rättfärdigandegrunden förhindra skatteflykt inte 

skulle vara av ekonomiskt intresse för medlemsstaten. Det går dock att hävda att det är 

precis det den är. Det ter sig relativt uppenbart att en medlemsstat vill förhindra skatteflykt 

av den anledningen att de inte vill gå miste om de skatteintäkter som det skulle medföra. 

Vad annars skulle motivera en medlemsstats försök till att förebygga eller söka hindra 

skatteflykt om det inte går att härleda ur ett ekonomisk intresse i att säkerställa sin 

berättigade del av inkomster härledda från skatter som anses tillhöra en medlemsstat?  

Något som är viktigt att notera i sammanhanget är att även då förhindra skatteflykt är 

principiellt accepterad så har den ännu inte blivit godtagen av EUD som självständig 

rättfärdigandegrund. Att vara accepterad i teorin är inte samma sak som att vara tillämplig 

och godtagen i praktiken.309 Således får åberopandet av förhindra skatteflykt som 

rättfärdigandegrund samma resultat som åberopandet av förlust av skatteintäkt trots att vägen 

dit är annorlunda för respektive rättfärdigandegrund och bedömningen sker på olika 

förutsättningar. Då utfallet av EUD:s prövning i regel blir samma vilken av dessa två 

rättfärdigandegrunder som än åberopas kan vikten av att principiellt acceptera eller förkasta 

rättfärdigandegrunder ifrågasättas. Angående rättfärdigandegrunder som accepterats i teorin 

har det visat sig förhållandevis klart och tydligt att EUD alltmer sällan anser dem tillämpliga 

i praktiken, åtminstone inte som fristående rättfärdigandegrunder.310 EUD har i flera senare 

avgöranden behandlat förhindra skatteflykt som rättfärdigandegrund tillsammans med flera 

andra rättfärdigandegrunder och på så vis gjort en samlad prövning huruvida nationella 

åtgärder i konflikt med etableringsfriheten kunnat rättfärdigas istället för att behandla var 

rättfärdigandegrund för sig.311 På så vis har en nationell åtgärd i konflikt med 

etableringsfriheten kunnat rättfärdigas.312 Rättfärdigandegrunderna separeras således inte så 

att de längre erhåller ett självständigt värde. Gränsdragningen och värderingen mellan 

respektive rättfärdigandegrund har genom detta förfarande blivit svårare att urskilja. Att 

EUD på detta sätt väljer att inte vara tydlig i sin bedömning kan ifrågasättas om det är ett 

medvetet val eller inte. Oavsett anledning så är det olyckligt då det skapar en onödig 

                                                 
308 Mål C-436/00 X och Y, p. 50. För stöd i tidigare praxis härom, se till exempel mål C-35/98 Verkooijen, p. 
48. 

309 Se mer om detta i kapitel 4.  

310 För exempel härom se mål C-264/96 ICI, mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst och mål C-436/00 X och Y. 

311 Mål C-446/03 Marks & Spencer och mål C-231/05 Oy AA. 

312 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 51 och mål C-231/05 Oy AA, p. 60. 
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osäkerhet för medlemsstaterna att på detta sätt sudda ut gränserna mellan 

rättfärdigandegrunderna och på så vis minska tydligheten vid tillämpningen av respektive 

rättfärdigandegrund.    

Det förefaller sig förhållandevis uppenbart att hävda att förhindra skatteflykt har tydliga 

samhörigheter med förhindra förlust av skatteintäkter och det är svårt att på ett tydligt sätt 

separera dem då de båda måste anses åsyfta att skydda den egna skattebasen, oavsett vilka 

benämningar som används för respektive rättfärdigandeargument.313 Till stor del inryms 

dessa två rättfärdigandegrunder i varandra och därmed återfinns inte självklarheten i 

uppdelningen av dessa. Både förhindra skatteflykt och förhindra förlust av skatteintäkter har en 

funktion som gör att medlemsstaterna skyddas mot en urholkning av skattebasen, alltså ett 

skydd för förlust av skatteintäkter. Det kan inte anses finnas någon tydlig gränsdragning 

mellan dessa två rättfärdigandegrunder så länge man ser till vad de ämnar åstadkomma. 

Skulle man istället se till själva benämningen av respektive rättfärdigandegrund så finns det 

en tydlig gränsdragning i det avseendet att de preciseras på olika sätt och således får olika 

följder.314 Men ska det verkligen vara så att det är medlemsstaternas definition av en 

åberopad rättfärdigandegrund och inte ändamålet med den som i verkligheten avgör 

huruvida rättfärdigandegrunden kan komma att bli accepterad eller inte?   

6.3 Förutsägbarheten vid tillämpningen av förhindra skatteflykt 
och förhindra förlust av skatteintäkter  

Nationella domstolar är i regel tvungna att begära förhandsbesked av EUD om någon 

oklarhet föreligger i den aktuella frågan men de får och kan dock tolka EU-rätten 

självständigt om EUD tidigare prövat en identisk fråga eller om den korrekta tillämpningen 

av EU-rättslig bestämmelse är så uppenbar att det inte finns något utrymme för rimligt 

tvivel om hur frågan ska komma att avgöras.315 Detta ger EUD en central roll och stor 

makt vid prövning av nationella regler i konflikt med etableringsfriheten. Medlemsstaterna 

måste själva motivera varför en nationell åtgärd ska komma att rättfärdigas varpå 

förutsebarheten av EUD:s bedömning av respektive rättfärdigandegrund är av stor 

betydelse. Föreligger då en tillräcklig förutsebarhet för förhindra skatteflykt som principiellt 

                                                 
313 Jämför mål C-264/96 ICI, mål C-436/00 X och Y, mål C-446/03 Marks & Spencer och mål C-231/05 Oy 
AA. 

314 Jämför mål C-264/96 ICI, mål C-436/00 X och Y, mål C-446/03 Marks & Spencer och mål C-231/05 Oy 
AA. 

315 Se mer om detta i kapitel 3.1. 
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accepterad rättfärdigandegrund och förhindra förlust av skatteintäkter som en icke accepterad 

rättfärdigandegrund? 

Det går att ifrågasätta huruvida det idag finns någon tydlig definition av vad förhindra 

skatteflykt egentligen innebär och innefattar? När kraven på rättfärdigandegrunden 

förändras och således inte längre uppbär konsekventa rekvisit, hur ska medlemsstaterna 

kunna förutse om den nationella bestämmelsen kan anses rättfärdigad eller inte och således 

får och kan tillämpas.316 Det går å en sida att hävda att förutsebarheten är tydlig vid 

tillämpningen av dessa två rättfärdigandegrunder av den anledningen att respektive 

rättfärdigandegrund benämns på olika sätt. Hänvisar en medlemsstat till att den nationella 

åtgärden i fråga syftar till att förhindra skatteflykt så är det sedan tidigare konstaterat att denna 

grund i teorin anses som principiellt accepterad.317 Skulle hänvisning istället ske till att 

åtgärden ifråga syftar till att förhindra en förlust eller minskning av skatteintäkter så borde 

samtliga medlemsstater vid det här laget veta att en nationell åtgärd inte kan rättfärdigas 

med anledning av denna grund.318 Här uppkommer då frågan kring om man istället skulle 

se till den egentliga innebörden av respektive rättfärdigandegrund istället för definitionen av 

dem. Av denna undersökning uppfattas att dessa två rättfärdigandegrunder åsyftar mer eller 

mindre samma sak - att skydda den egna skattebasen, fast preciserad och presenterad med 

olika ord.319 Följaktligen inryms de i varandras ändamål och konsekvensen därav blir att det 

inte går att hävda att förutsebarhet de facto föreligger vid tillämpningen av respektive 

rättfärdigandegrund.   

Bedömningen av en nationell hindrande skatteregel är förhållandevis strikt värderat av 

EUD och avvägningen mellan unionens intresse att säkra den fria rörligheten och 

medlemsstaternas intresse av att säkra sin skattebas förefaller mer än ofta till 

medlemsstaternas nackdel.320 Av detta drar Ståhl slutsatsen att rättsutvecklingen inom 

skatteområdet till största del styrs av EUD vilket gör det svårt för medlemsstaterna att 

                                                 
316 Se mer om detta i kapitel 4. 

317 Se mer om detta i kapitel 4.  

318 Se mer om detta i kapitel 5.  

319 Se mer om detta i kapitel 4 och 5.  

320 För exempel härom se mål C-264/96 ICI, mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, mål C-436/00 X och Y och 
Ståhl. K., Den fria rörligheten för kapital mellan EU och tredje land, s. 594. 
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återta någon form av makt.321 Att medlemsstaterna förlorat så mycket bestämmanderätt 

inom området för direkt beskattning må tyckas förhållandevis motsägelsefullt då 

medlemsstaterna själva ska besitta behörigheten att bestämma inom området för direkt 

beskattning. Det förefaller sig förhållandevis oklart om problemen kring att 

medlemsstaterna förlorar skatteintäkter på ett eller annat sätt och således gör allt för att 

försöka förhindra det, går att lösa med nationella regler. För detta må istället krävas en 

harmonisering inom EU inom området för direkt beskattning om gemensamma regler 

fastställda i direktiv. I dagsläget har således medlemstaterna endast rättfärdigandegrunderna 

att falla tillbaka på för de fall en nationell åtgärd är i konflikt med etableringsfriheten. Därav 

är det ytterst viktigt att EUD är konsekventa i sin bedömning så medlemsstaterna erhåller 

den nödvändiga förutsebarhet som krävs vid tillämpningen av respektive 

rättfärdigandegrund och på så vis kan motivera sina nationella bestämmelser.  EUD:s 

tidigare konsekventa bedömning har bland annat förändrats genom att förhindra skatteflykt i 

senare fall inte kommit att bedömas självständigt vilket ytterligare tyder på en oklarhet för 

applicering av rättfärdigandegrunderna.322   

 

 

                                                 
321 Ståhl, K., EU-samarbetets betydelse på det direkta skatteområdet - gemenskapens kontra medlemsstaternas intressen, s. 
396. 

322 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 51 och mål C-231/05 Oy AA, p. 60. 
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7 Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gränsdragningen mellan den principiellt 

accepterade rättfärdigandegrunden förhindra skatteflykt och den icke accepterade 

rättfärdigandegrunden förhindra förlust av skatteintäkter, som åberopas då nationella åtgärder 

eventuellt kan vara oförenliga med etableringsfriheten. Vidare utgörs syftet av att utreda 

om denna gränsdragning kan anses tillräckligt tydlig för att skapa en förutsebarhet för 

medlemsstaterna vid tillämpningen av respektive rättfärdigandegrund.  

I analysen konstateras att EUD har fått ett allt större inflytande på den direkta 

beskattningens område genom dess avgöranden då nationella bestämmelser är i konflikt 

med etableringsfriheten. Kraven på den principiellt accepterade rättfärdigandegrunden 

förhindra skatteflykt har förändrats i rättspraxis. Den har inte godtagits som självständig 

grund i något mål och därför kan den inte på egen hand anses utgöra ett tillräckligt starkt 

argument för att kunna rättfärdiga nationella åtgärder i konflikt med etableringsfriheten 

även om den i teorin utgör en godkänd rättfärdigandegrund. Det verkar snarare som att 

den fungerar som ett komplement till andra rättfärdigandegrunder och endast i teorin 

fungerar som självständig rättfärdigandegrund. Även om förhindra skatteflykt inte anses 

utgöra ett starkt argument för att kunna rättfärdiga nationella bestämmelser konflikt med 

etableringsfriheten så har den ändå en helt annan utgångspunkt för att kunna rättfärdigas 

än förhindra förlust av skatteintäkter eftersom denna rättfärdigandegrund anses grundad på 

rent ekonomiska intressen i medlemsstaten och således inte utgör ett tvingande hänsyn till 

allmänintresset. En medlemsstat vars nationella bestämmelse ämnar förhindra skatteflykt 

åsyftar dock högst sannolikt att indirekt förhindra att de skatteintäkter hänförbara till 

medlemsstaten inte går förlorade. Att rättfärdigandegrunden förhindra skatteflykt då inte 

skulle vara grundad i ett ekonomiskt intresse från medlemsstatens sida framstår som 

tämligen orimligt i detta sammanhang. En aspekt som är viktig att belysa i detta 

sammanhang är att förlust av skatteintäkter kan anses vara mer generellt tillämplig som 

rättfärdigandegrund och att den därför inte bör eller ska vara accepterad varpå det måste 

anses att EUD har befogade skäl för att inte acceptera denna rättfärdigandegrund. 

Emellertid ändras dock inte att förlust av skatteintäkter ändå måste anses omfatta ett ändamål 

likt det ändamål som förhindra skatteflykt omfattar. Önskvärt hade dock varit att tydliggöra 

skälen till varför förlust av skatteintäkter inte är accepterad mer än att endast konstatera att 

den grundas på ett ekonomiskt intresse och således inte utgör ett tvingande allmänintresse. 
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Både förhindra skatteflykt och förhindra förlust av skatteintäkter som rättfärdigandegrunder för 

nationella bestämmelser har en funktion för medlemsstaterna att skydda den egna 

skattebasen, alltså ett skydd för förlust av skatteintäkter. Ser man följaktligen till avsikten 

och ändamålet med respektive rättfärdigandegrund så kan det inte anses finnas en tydlig 

gränsdragning dessa emellan. Detta skapar en onödig osäkerhet i hur medlemsstaterna ska 

motivera nationella regler för att de ska kunna rättfärdigas. Ser man istället till hur 

medlemstaterna väljer att definiera rättfärdigandet av sin nationella bestämmelse i konflikt 

med etableringsfriheten så finns en tydlig gränsdragning i det avseende att 

rättfärdigandegrunderna preciseras på olika sätt och således bedöms på olika sätt. Resultatet 

vid en självständig bedömning av rättfärdigandegrunderna blir emellertid densamma. Det 

går helt enkelt inte, hittills, att rättfärdiga en nationell bestämmelse i konflikt med 

etableringsfriheten med hänsyn till att bestämmelsen endast syftar till att förhindra skatteflykt 

eller förhindra förlust eller minskning av skatteintäkter i medlemsstaten.  

Slutsatsen är således att innebörden av förhindra förlust av skatteintäkter inryms i 

medlemsstaternas ändamål med att söka förhindra skatteflykt. Dessa två 

rättfärdigandegrunder innefattar således samma syfte och därför kan uppdelningen av dessa 

inte anses helt självklar och gränsdragningen blir på så vis otydlig. Då de inryms i varandras 

ändamål blir konsekvensen därav att gränsdragningen inte är tillräckligt tydlig för att hävda 

att förutsebarhet de facto föreligger vid tillämpningen av respektive rättfärdigandegrund.  
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