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Sammanfattning 

Den internationella rätten utgörs av mellanstatliga samarbeten mellan suveräna stater på 
olika områden. De suveräna staterna har exklusiv behörighet att lagstifta inom sina territo-
rier och således har ingen annan stat rätt att stifta lagar som blir gällande på en annans stats 
territorium. Denna exklusiva rätt till självbestämmande benämns territorialitetsprincipen. 
På den internationella skatterättens område innebär territorialitetsprincipen att en stat har 
rätt att beskatta all inkomst som har ett samband med den staten. Detta görs genom att 
obegränsat skattskyldiga beskattas för all sin inkomst oavsett var den uppstått och begrän-
sat skattskyldiga beskattas endast för den inkomst som uppkommit i den staten.  

Då en självständig stat överlämnar en del av sin suveränitet till ett sådant internationellt 
samarbete som till exempel EG utgör, splittras det i internationell rätt vedertagna territoria-
litetsbegreppet eftersom den exklusiva lagstiftningskompetensen i viss mån måste delas 
med EG: s lagstiftande makt. Etableringsfriheten som stadgas i artiklarna 43 EG och 48 
EG utgör en del av de åtaganden som medlemsstaterna måste beakta efter inträdet i EG. 
Medlemsstaterna får därigenom inte i sin nationella lagstiftning ha åtgärder som inskränker 
gemenskapsmedborgares och bolags rätt till fri etablering. Med tanke på att beaktandet av 
EG-rätten föranleder att territorialitetsbegreppet splittras kan det ifrågasättas om territoria-
litetsprincipen har någon ställning i EG-rätten. Härav är det även av intresse att utreda hu-
ruvida territorialitetsprincipen kan utgöra en självständig rättfärdigandegrund av nationellt 
inskränkande åtgärder som anses strida mot etableringsfriheten.  

Trots att det råder osäkerhet kring huruvida territorialitetsprincipen utgör en självständig 
rättfärdigandegrund eller inte åberopar medlemsstater principen på grund av att EG-
domstolen erkänt principen i ett mål rörande etableringsfrihet. Därav kan territorialitets-
principens ställning som rättfärdigandegrund inte enkelt avfärdas. 

Vi anser dock inte att territorialitetsprincipen har en ställning som självständig rättfärdigan-
degrund av nationell lagstiftning som inskränker etableringsfriheten i artiklarna 43 EG och 
48 EG. Territorialitetsprincipen fördelar enbart upp beskattningsbehörigheten mellan med-
lemsstaterna och har enligt oss samma definition inom EG-rätten som den har i den inter-
nationella skatterätten. På grund av att territorialitetsprincipen i internationell skatterätt en-
dast används för att definiera en stats beskattningsbehörighet anser vi att principen inte går 
att använda som stöd för att neka en gemenskapsmedborgare eller ett bolag en skatteför-
mån enbart med hänvisning till principen. 
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Abstract 

International law is composed by cooperation between sovereign states within different ar-
eas. Sovereign states have the power to legislate within their territories and because of this 
no other state can make binding laws on another state’s territory. This sovereign right to 
legislate is known as the principle of territoriality. Within international tax law the principle 
of territoriality means that a state has the right to taxation within its territory on all income 
related to that state. This means that those liable to full taxation are taxed on all their in-
come regardless of where the income is earned and those liable to limited taxation are only 
taxed on income earned in that particular state. 

When a sovereign state gives up parts of its sovereignty to the European Community (EC), 
which is a part of the international cooperation among states, the concept of territoriality is 
fragmentized since the exclusive legislative power that a state holds must be shared with 
the legislative power of the EC. The freedom of establishment in articles 43 EC and 48 EC 
must be respected by the Member States since they through the admission of the EC 
granted that they would not apply laws that restricted the right for community citizens and 
companies to establish themselves in other member states than their own. With the limita-
tion of the state’s sovereignty the term of territoriality becomes vaguer and it can be ques-
tioned if the principle of territoriality has a position within EC law. It is also interesting to 
examine whether the principle can be seen as a justification for national law that is in con-
flict with the freedom of establishment or not. 

Even though there is some uncertainty whether the principle of territoriality can be seen as 
a valid justification or not the member states are still trying to invoke it. Since the Euro-
pean Court of Justice recognized the principle of territoriality in a case concerning the right 
to freedom of establishment it can not easily be dismissed. 

We do not, however, consider the principle of territoriality to be an independent justifica-
tion for laws that are in conflict with the freedom of establishment in articles 43 EC and 48 
EC. We believe that the principle only attributes the right to taxation between the Member 
States and that the principle is defined as in international tax law. Because the principle is 
given this definition it can only be used to define a states ability to taxation. We believe that 
the principle can not be relied upon to deny a Community citizen or a company a right to a 
tax relief. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Internationell rätt kännetecknas av att stater har exklusiv suveränitet inom sina territorier 
vilket ger dem behörighet att själva avgöra hur de önskar samarbeta med varandra samt hur 
den nationella rätten skall vara utformad. Behörigheten att bestämma inom sitt territorium 
uttrycks genom territorialitetsprincipen som är fundamental i den internationella rätten.1 
Inom skatterätten gäller samma grundläggande princip, vilket innebär att oavsett hur med-
borgare flyttar eller bolag etablerar sig, har stater själva behörighet att avgöra vilka som skall 
vara obegränsat eller begränsat skattskyldiga utan att ta hänsyn till någon annan stats skatte-
regler.2 Internationaliseringen och det ökade ekonomiska utbytet över gränserna har gjort 
det förmånligt för stater att samarbeta inom allt fler områden. Då stater väljer att samarbeta 
begränsas visserligen deras exklusiva suveränitet men det kan vara en önskan från stater att 
genom samarbete uppnå gemensamma mål. Inom den internationella rätten gäller som hu-
vudprincip ändock att staterna behåller exklusiv suveränitet inom sina territorier. 

Genom inträde i EG (Europeiska Gemenskapen)3 valde de stater som blev medlemmar att 
inom ett antal områden överlämna sin exklusiva suveränitet till en överstatlig verksamhet 
som därigenom erhöll behörighet att lagstifta.4 Ett område som omfattas av EG-rätten är 
etableringsfriheten vilken stadgas i artiklarna 43 EG och 48 EG. Etableringsfriheten ger 
gemenskapsmedborgare och bolag med säte, huvudkontor eller huvudsaklig verksamhet 
inom gemenskapen rätt att etablera sig fritt i andra medlemsstater utan att hindras av in-
skränkande åtgärder.5 En inskränkning kan bestå i att en gemenskapsmedborgare blir utsatt 
för en mindre gynnsam behandling enbart på grund av hemvist eller valet av etableringsort. 
Att inskränkningar förekommer beror på att det till största delen är medlemsstaterna som 
har behörighet på det direkta beskattningsområdet. EG-domstolen har dock uttalat att även 
om det direkta beskattningsområdet faller inom medlemsstaternas behörighet så innebär 
inte det att medlemsstaterna kan tillämpa lagar som inskränker EG-fördragets bestämmel-
ser.6 Detta innebär alltså att medlemstaterna har en skyldighet att beakta etableringsfriheten 
vid utövandet av sin nationella rätt.7 Territorialitetsprincipen har åberopats av medlemssta-

                                                 

1 Shaw, Malcolm N, International Law, s. 409. 

2 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter och Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – en läro-och handbok i 
skatterätt, (nedan kallad LLMS), s. 512. 

3 EG ingår som en del av den Europeiska Unionen (EU) och bildar tillsammans med Euroatom den första av 
tre pelare. Då uppsatsen rör direkt beskattning som faller inom den första pelaren använder vi oss av be-
nämningen EG genomgående  i uppsatsen. 

4 Se artikel 5 EG som stadgar att gemenskapen skall handla enligt den befogenhet som tilldelats den.  Se även 
artikel 249 EG för vad som blir bindande lagstiftning för medlemsstaterna.  

5 Artiklarna 43 EG och 48 EG. 

6 Se exempelvis mål C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt mot Roland Schumacker, REG 1995, s. I-00225, p. 
21, 26 (Schumacker), C-80/94 G. H. E. J. Wielockx mot Inspecteur der directe belastingen, REG 1995, s. I-
02493, p. 16 (Wielockx) samt C-250/95 Futura Participations SA and Singer mot Administration des con-
tributions, REG 1997, s. I-02471, p. 19 (Futura). 

7 Artikel 10 EG. 
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ter som grund för att rättfärdiga nationellt inskränkande åtgärder.8 Det är EG-domstolen 
som har i uppgift att tolka EG-fördraget och pröva huruvida territorialitetsprincipen fak-
tiskt kan rättfärdiga nationella åtgärder som inskränker etableringsfriheten.9  

I internationell rätt bygger begreppen suveränitet, jurisdiktion och territorialitet på varandra 
och en stats självbestämmanderätt är starkt förknippad med statens eget territorium.10 Då 
en självständig stat överlämnar en del av suveräniteten till EG splittras det i internationell 
rätt vedertagna territorialitetsbegreppet och dess ställning som rättfärdigandegrund i EG-
rätten kan därmed ifrågasättas. Medlemsstater fortsätter dock att åberopa principen i mål 
som hänförs till EG-domstolen11 och på grund av att EG-domstolen faktiskt erkänt princi-
pen i ett mål rörande etableringsfrihet 12 är det av intresse att utreda dess ställning som rätt-
färdigandegrund i EG-rätten.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka territorialitetsprincipens ställning som rättfär-
digandegrund av inskränkande nationell skattelagstiftning inom EG-rätten med tyngdpunkt 
på etableringsfriheten såsom den stadgas i artiklarna 43 EG och 48 EG.  

1.3 Avgränsningar  

Artikel 46 EG anger att lagstiftning som utgör en direkt diskriminering av etableringsfrihe-
ten i artiklarna 43 EG och 48 EG endast kan rättfärdigas under förutsättning att lagstift-
ningen är nödvändig för att upprätthålla en stats allmänna ordning, säkerhet eller hälsa. 
Uppsatsen behandlar territorialitetsprincipens ställning som rättfärdigandegrund i EG-
rätten och faller utanför de kriterier som ställs upp i artikel 46 EG som avser allmän ord-
ning, säkerhet och hälsa. Därmed bortser vi från denna artikel och lägger istället fokus på 
det tillvägagångssätt som EG-domstolen utarbetat i sin praxis där territorialitetsprincipen 
kan komma in som en rättfärdigandegrund av inskränkande nationella åtgärder.  

I denna uppsats är skattesystemets inre sammanhang den enda skattemässiga rättfärdigan-
degrunden som är av intresse för att utreda syftet. Anledningen är att det är den enda rätt-
färdigandegrunden som uttryckligen har godkänts av EG-domstolen och att den har stora 
likheter med territorialitetsprincipen både vad gäller medlemsstaternas åberopande av den 
samt EG-domstolens behandling av den. Övriga skattemässiga rättfärdigandegrunder läm-
nas utan beaktande. 

Vidare behandlas, i den EG-rättsliga genomgången, territorialitetsprincipen endast i ett 
skatterättsligt sammanhang.   

                                                 

8 Se mål C-250/95 Futura, C-168/01 Bosal Holding BV mot Staatssecretaris van Financien, REG 2003, s. I-
09409 (Bosal), C-319/02 Petri Manninen, REG 2004, s. I-07477 (Manninen) samt C-446/03 Marks & 
Spencer plc mot David Halsey (Her Majesty´s Inspector of Taxes), EUT C304, 13.12.2003 (M & S). 

9 Artikel 234 EG. 

10 Shaw, Malcolm, International Law, s. 409. 

11 Mål C-168/01 Bosal, C-319/02 Manninen samt C-446/03 M & S.  

12 Mål C-250/95 Futura.  
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1.4 Metod och material 

Då uppsatsen rör etableringsfriheten inom EG-rätten utgår vi från EG-fördraget som är 
primär rättskälla på området och då främst artiklarna 43 EG och 48 EG. I de fall vi berör 
andra friheter i EG-fördraget utgår vi från de specifika artiklarna. EG-fördraget är ett ram-
fördrag innehållande artiklar som kräver utfyllande tolkning av EG-domstolen,13 därav ut-
gör EG-domstolens rättspraxis en viktig rättskälla för förståelse av EG-fördraget. I uppsat-
sen har vi kompletterat EG-fördragets artiklar med att i stor utsträckning stödja oss på 
rättspraxis från EG-domstolen för att utreda det uppställda syftet. Vid sin tolkning beaktar 
EG-domstolen den textuella innebörden av en bestämmelse under förutsättning att den 
kan ge tillräcklig vägledning för hur bestämmelsen skall tolkas.14 Alla språkversioner av 
EG-fördraget samt övrig sekundärrätt har samma rättskällestatus,15 språkversionerna kan 
dock skilja sig åt och vara olika tydliga och i dessa fall måste EG-domstolen borste från den 
exakta ordalydelsen och istället beakta syftet med den specifika bestämmelsen.16 Huvudme-
toden vad gäller tolkning av EG-rätt är den teleologiska tolkningsmetoden. Anledningen till 
detta är att själva texten inte alltid är tillräckligt uttrycklig och ibland kan det också vara 
svårt att utläsa syftet med den specifika bestämmelsen. Den teleologiska tolkningsmetoden 
bidrar med en möjlighet att tolka ändamålet med bestämmelsen.17  

Den rättspraxis som är relevant för uppsatsen har valts ut dels genom att studera doktrin 
på området som gett information om aktuella mål och dels genom hänvisningar från de 
målen till tidigare praxis som belyst liknande problemuppställningar. Utifrån att studera 
dessa mål har vi valt ut ett antal som varit av intresse för uppsatsens syfte. För att förstå 
hur EG-domstolen resonerat i sina förhandsavgöranden har vi gjort omfattande genom-
gångar och analyser av rättspraxis utifrån varje måls specifika omständigheter. För en dju-
pare förståelse har vi även underbyggt våra resonemang genom att studera generaladvoka-
ternas yttranden i vissa mål. Generaladvokatens funktion är att assistera EG-domstolen 
med utförliga rättsutredningar av de i målen aktuella omständigheterna. Generaladvokatens 
yttranden är inte bindande för EG-domstolen och generaladvokaten är därmed underord-
nad EG-domstolen. Yttrandena har ändå betydelse eftersom EG-domstolen ofta följer ge-
neraladvokaternas rekommendationer.18 Genom att jämföra EG-domstolens resonemang i 
olika mål har vi utrett huruvida EG-domstolen varit konsekvent i sina bedömningar samt 
vid avvikande resonemang försökt hitta förklaringar som föranlett en sådan annorlunda 
bedömning. Vårt tillvägagångssätt skall leda fram till att fastställa territorialitetsprincipens 
ställning som rättfärdigandegrund av nationella åtgärder som inskränker etableringsfriheten. 

Doktrin är en rättskälla som kommer efter EG-fördraget, EG-domstolens praxis samt ge-
neraladvokaternas yttranden i rättskällehierarkin. Doktrin är inte prejudicerande eller något 
som EG-domstolen behöver ta hänsyn till. För att fastställa rättskällevärdet av doktrin 
krävs att olika faktorer inkluderas i bedömningen. Auktoritet kan erhållas genom att ett 
ämne har behandlats grundläggande under en lång tid och att författaren tillfört konstrukti-
                                                 

13 Artikel 234 EG, se även Steiner, Josephine & Woods, Lorna, Textbook on EC Law, s. 40. 

14 Mål 15/60 Gabriel Simon mot Court of Justice of the European Communities, REG 1960, s. 00225, st. 6. 

15 Ståhl, Kristina och Österman, Roger, EG-skatterätt, s. 46. 

16 Mål 30/77  Régina mot Pierre Bouchereau, REG 1977, s. 1999, p. 14. 

17 Mål 803/79 Brottmål mot Gérard Roudolff, REG 1980, s. 2015, p. 7. 

18 Steiner, Josephine & Woods, Lorna, Textbook on EC Law, s. 35. 
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va lösningar som är genomförbara.19 Vi använder oss i vår uppsats av doktrin för att un-
derbygga resonemang, belysa frågeställningar i EG-domstolens avgöranden samt påvisa al-
ternativa lösningar.  

Inom den internationella rätten, bortsett från EG-rätten, finns inget enskilt regelverk att 
tillgå som övergriper samtliga rättsområden. I den mån det varit möjligt har vi hänvisat till 
konventioner och avtal som får anses vara den primära rättskällan inom internationell rätt 
på grund av att de är bindande för de stater som undertecknat konventionerna. Då vi inte 
har gått djupare in på diverse mellanstatliga konventioner och avtal har vi använt oss av 
doktrin för att få en förståelse för territorialitetsprincipens ställning inom den internationel-
la rätten.    

1.5 Disposition 

Uppsatsen fortsätter efter detta inledningskapitel i kapitel två med en allmän redogörelse av 
den internationella rätten och innebörden av statsbegreppet samt vad som utgör staters su-
veränitet. Vidare behandlar kapitlet territorialitetsprincipens ställning i den internationella 
rätten som allmän och skattemässig princip. Eftersom principen uppkommit i den interna-
tionella rätten är det för förståelsen av det i uppsatsen valda ämnet av vikt att först förklara 
territorialitetsprincipen utifrån den internationella rätten. Genom detta kapitel skall läsaren 
också få en förståelse för hur ett mellanstatligt samarbete fungerar, detta för att kunna jäm-
föra innebörden med det överstatliga samarbete som EG utgör. 

Då territorialitetsprincipen flertalet gånger varit aktuell som en eventuell rättfärdigande-
grund av nationellt inskränkande åtgärder avseende etableringsfriheten görs inledande i ka-
pitel tre en genomgång av etableringsfrihetens innebörd enligt artiklarna 43 EG och 48 EG. 
Därefter behandlas EG-domstolens praxis angående vad som kan anses utgöra en etable-
ring respektive vad som kan anses utgöra inskränkande nationella åtgärder enligt artiklarna 
rörande etableringsfrihet.   

Efter att det fastställts vad som kan utgöra en inskränkning av etableringsfriheten, redogörs 
i kapitel fyra för hur en sådan inskränkning kan rättfärdigas genom Gebhard-testet. Detta 
är av intresse då det är genom Gebhard-testet territorialitetsprincipen skulle kunna ha sitt 
inträde som en rättfärdigandegrund i EG-rätten. Vi går även igenom skattesystemets inre 
sammanhang som är den enda rättfärdigandegrund som enskilt har godkänts av EG-
domstolen. Detta gör vi för att påvisa vad som krävs för att en rättfärdigandegrund skall 
godkännas enligt Gebhard-testet och för att påvisa att villkoren som ställts upp för skatte-
systemets inre sammanhang liknar de villkor som eventuellt kan anses gälla för territoriali-
tetsprincipen.  

I kapitel fem utreds hur territorialitetsprincipen har behandlats av EG-domstolen som en 
rättfärdigandegrund och då främst i mål gällande etableringsfriheten. För att få en klar bild 
av hur EG-domstolen har resonerat görs separata rättsfallsanalyser som sedan jämförs i ett 
samlat avsnitt. Härigenom diskuteras territorialitetsprincipens ställning som rättfärdigande-
grund inom EG-rätten.  

I kapitel sex avslutas uppsatsen med de slutsatser som vi har kommit fram till efter att ha 
analyserat EG-domstolens förhållningssätt till territorialitetsprincipen som självständig rätt-
färdigandegrund.  
                                                 

19 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, s. 114.  
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2 Territorialitetsprincipen i internationell rätt 

2.1 Inledning 

Internationell rätt omfattar regler och principer som styr de internationella relationerna 
mellan självständiga stater.20 Självständiga stater kännetecknas av de har exklusiv behörighet 
inom sina territorier vilket inkluderar rätten att stifta och kräva efterlevnad av lagar inom 
den territoriella gränsen.21 Av suveräniteten följer även att ingen annan stat har rätt att 
blanda sig i de interna förehavandena i en stat.22 Territorialitet är ett viktigt begrepp inom 
den internationella rätten eftersom det sätter ut gränserna för en stats behörighet. En stat 
skulle inte kunna vara suverän eller utöva makt om den inte hade ett territorium, härav föl-
jer att territorialitetsprincipen är en grundläggande princip i den internationella rätten.23 
Territorialitetsprincipen blir även tillämplig på skatterättens område genom att stater kan 
fördela beskattningsrätten mellan varandra genom att ingå dubbelbeskattningsavtal.24 I sina 
interna lagstiftningar kan stater också föreskriva principer som fördelar beskattningsbehö-
righet beroende på skattesubjektens anknytning till staten.25 

2.2 Internationell rätt 

2.2.1 Introduktion till den internationella rätten 

Internationell rätt utgörs av regler och principer som är tillämpliga mellan ett antal själv-
ständiga stater å ena sidan och mellan självständiga stater och internationella organisationer 
såsom Förenade Nationerna (FN) å andra sidan.26 Den internationella rätten utgörs anting-
en av internationell sedvanerätt, det vill säga oskrivna regler som utvecklats genom tradi-
tion, eller genom multinationella konventioner som slutits mellan stater. 27 Det är därmed 
staterna själva som skapar den internationella rätten, vilket ger dem en möjlighet att tillgo-
dose sina egna syften och främja funktionerna i de organisationer där de är medlemmar 
samt bevara sin suveränitet och integritet.28 Av det ovan sagda framgår att den internatio-
nella rätten utgör en möjlighet för stater att, då det är lämpligt, samarbeta på ett internatio-
nellt plan istället för att stanna inom den enskilda territoriella statsgränsen. Det är viktigt att 
poängtera att stater i den internationella rätten deltar i specifika mellanstatliga samarbeten 
som de har möjlighet att kontrollera. Det finns alltså inget överstatligt organ som har behö-
righet att lagstifta och därmed påtvinga stater åtaganden som de inte har gått med på. En 

                                                 

20 Dixon, Martin, Textbook on International Law, s. 2. 

21 Dixon, Martin, Textbook on International Law, s. 135. 

22 Dixon, Martin, Textbook on International Law, s. 133. 

23 Shaw, Malcolm N, International Law, s. 409. 

24 LLMS, Inkomstskatt – en läro-och handbok i skatterätt, s. 513. 

25 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s. 17. 

26 Dixon, Martin, Textbook on International Law, s. 2.  

27 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 2.  

28 Dixon, Martin, Textbook on International Law, s. 2. 
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stat begränsar alltså sin suveränitet enbart inom de områden samarbetet omfattar. Genom 
att det internationella samarbetet ständig utökas till nya områden kan det ändå medföra att 
staters suveränitet successivt undermineras. Har en stat ingått ett internationellt samarbete 
kan det vara förenat med svårigheter att träda ur konventionerna, både av politiska och 
ekonomiska skäl. Ett utökat internationellt samarbete skulle också kunna säkerställa en stats 
suveränitet. En stat som tidigare inte varit självständig, eller en stat som exempelvis styrts 
av en diktatur kan anse att de rättigheter som tillkommer den genom konventioner bidrar 
med trygghet samt en ökad självständighet.  

Den största skillnaden mellan internationell och nationell rätt är att den förstnämnda sak-
nar ett sådant rättsligt system som återfinns inom den nationella rätten.29 Ett sådant rättsligt 
system innebär att den lagstiftande, dömande samt den exekutiva makten utgörs av institu-
tioner som åtskilda är behöriga att utöva sina respektive behörigheter inom den enskilda 
statens territorium. Internationell rätt saknar ett sådant rättsligt systemen även om vissa be-
gränsade funktioner återfinns inom exempelvis FN och den internationella domstolen i 
Haag.30 Att deras funktioner är begränsade framgår av att FN:s generalförsamling inte är 
behörig att stifta bindande lagar för världens alla stater, att den internationella domstolen i 
Haag inte kan agera utan att ha inhämtat jurisdiktion från stater och att FN:s säkerhetsråd 
är både rättsligt och politiskt begränsat.31 För att påvisa den skillnad som föreligger mellan 
det internationella samarbetet som redovisas för här och det som utgörs av EG-samarbetet 
skall det framhållas att EG till viss del också besitter det rättsliga system som återfinns i na-
tionella rättssystem.32 Den viktigaste funktionen är EG:s lagstiftningskompetens som inne-
bär att medlemsstater kan bli tvungna att i sina nationella lagstiftningar implementera lagar 
som inte framkommit genom det sedvanliga nationella tillvägagångssättet.33 I ett mellanstat-
ligt samarbete finns till skillnad från ett överstatligt samarbete inget organ som har kompe-
tens att skapa nya lagar som blir en del av staternas nationella rätt.34 

Vad som omfattas av den internationella rätten har varierat i takt med historiska föränd-
ringar och samhällsutvecklingen.35 Vad gäller historiska förändringar har stater efter krig in-
lett samarbeten för att få igång ekonomin, stärka gemenskapskänslan samt bevara freden. 
Vad gäller samhällsutvecklingen har framsteg inom vetenskap, ekonomin och politik utökat 
det internationella samarbetsområdet ytterligare.36 Den internationella rätten omfattar bland 
annat handel, fred och säkerhet, ekonomi, kärnvapen, kommunikation samt internationellt 

                                                 

29 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 3. 

30 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 3. 

31 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 3.  

32 Se artikel 249 EG för de akter som binder medlemsstater. Se även artiklarna 250-252 EG för det tillväga-
gångssätt som används för att lagstifta inom EG. Se även artikel 234 EG angående EG-domstolens behö-
righet att meddela förhandsavgöranden med bakgrund av EG-fördraget. 

33 Se artikel 249 EG för de akter som binder medlemsstater. Se även artiklarna 250-252 EG för det tillväga-
gångssätt som används för att lagstifta inom EG. 

34 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 3. 

35 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 7. 

36 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 7 
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skydd för mänskliga rättigheter. Det är i realiteten få områden som inte täcks upp av den 
internationella rätten.37  

2.2.2 Statsbegreppet 

Enskilda stater var under 1800-talet och större delen av 1900-talet de enda juridiska perso-
nerna inom den internationella rätten. En juridisk person besitter kapacitet att ingå rättsliga 
förbindelser och förfogar över legala rättigheter och skyldigheter.38 Genom samhällsutveck-
lingen har dock även andra aktörer kommit att spela en större roll inom den internationella 
rätten och där erhållit en rättslig ställning som juridisk person. Främst gäller det internatio-
nella organisationer men även andra subjekt såsom multinationella företag och enskilda in-
divider omfattas.39  

Då den enskilda staten ändock är den viktigaste juridiska personen inom internationell rätt 
är det viktigt att definiera själva statsbegreppet.40 I Montevideokonventionen41 som slöts 
mellan Nord- och Sydamerikanska stater återfinns ett sätt att definiera en stat.42 För att en 
stat enligt Montevideokonventionen skall vara erkänd inom den internationella rätten skall 
fyra kriterier vara uppfyllda.43 Staten skall ha en permanent befolkning, ett definierat territo-
rium, ett statsstyre och ha en exklusiv behörighet att ingå bindande överenskommelser med 
andra stater.44  

Vad gäller permanent befolkning skall sägas att kriteriet är sammankopplat med territoriet 
eftersom det bidrar med den fysiska existensen i en stat. Att en befolkning är liten är inget 
hinder, inte heller det faktum att en stats befolkningsantal inte är fixerat. Betydelsen av kri-
teriet är snarare att det skall finnas en viss befolkning som är fast knuten till territoriet.45 
Definierade territorier anses utgöras av geografiska områden som avskiljs genom en yttre 
statsgräns. En absolut säkerhet vad gäller staters gränser är inte ett måste för att kriteriet 
skall vara uppfyllt. Många stater befinner sig i konflikt med sina grannländer angående ex-
akta gränsdragningar.46 Framhållas skall dock att det är viktigt att avgränsa en stats territori-
um så långt som möjligt eftersom rent rättsliga följder härrör från den territoriella gränsen. 
Det skall betonas att kontroll över ett territorium är en stats huvudsakliga kännetecken. Det 
utgör grunden till territoriell suveränitet som är ett centralt begrepp inom den internationel-
la rätten och innebär att en stat ensam har behörighet att vidta rättsliga och faktiska åtgär-
der inom sitt territorium samt behörighet att hindra utländska myndigheter att utöva makt 

                                                 

37 Akehurst, Michael, Modern Introduction to Internationa Law, s. 7.  

38 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 91. 

39 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 91. 

40 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 75. 

41 Montevideo Convention (Convention on the Rights and Duties of States 1933). 

42 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 75. 

43 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 75. 

44 Artikel 1 Montevideo Convention (Convention on the Rights and Duties of States 1933). 

45 Dixon, Martin, Textbook on International Law, s. 107. 

46 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 76. 
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inom territoriet utan tillåtelse.47 Det tredje kriteriet innebär att det skall finnas ett statsstyre 
inom en stat som skall verka inom territoriet och utöva kontroll över befolkningen.48 Det 
finns två aspekter av myndighetskontroll, en intern och en extern. Internt innebär det att 
myndigheterna skall ha kontroll över staten genom lagar, externt innebär det att myndighe-
terna skall kunna agera oberoende av andra stater på internationell nivå.49 Det fjärde kriteri-
et innebär att en stat skall ha behörighet att ingå rättsliga överenskommelser med andra sta-
ter, härför krävs suveränitet och självständighet.50 

2.2.3 Territorialitetsprincipen och staters suveränitet 

Den enskilda staten är, som framgått i stycket ovan, central i den internationella rätten och 
kännetecknas av exklusiv suveränitet. Suveränitet innebär intern behörighet för stater att 
föreskriva lagar som sätter gränser för den offentliga makten samt kräva efterlevnad av la-
garna inom dess territorium.51 Externt innebär suveränitet en behörighet för staten att fun-
gera som en juridisk person gentemot andra stater och internationella organisationer.52 Vad 
gäller jurisdiktionen, det vill säga gränserna för hur långt staters legala kompetenser såsom 
tillskapandet, tillämpandet och verkställandet av lagar sträcker sig,53 gäller att en stat utan 
tillåtelse aldrig får utöva makt i någon som helst form inom en annan stats territorium utan 
medgivande från den staten.54 Jurisdiktionen är alltså territoriell och härav följer således att 
stater inom sina egna territorier har en obegränsad och absolut jurisdiktion, det vill säga en 
fullständig rätt att lagstifta på samtliga områden inom sina territorier.55 Territorialitetsprin-
cipen är av fundamental betydelse i internationell rätt och det mest accepterade kriteriet för 
en stat. Utan ett territorium kan en stat varken vara suverän eller utöva någon jurisdiktion, 
de olika delarna måste alltså förstås i relation till territorialiteten.56  

2.3 Den skattemässiga territorialitetsprincipen 

Stater samarbetar med varandra även inom internationell skatterätt. En del av det interna-
tionella samarbetet på beskattningsområdet utgörs av dubbelbeskattningsavtalsrätten som 
utgörs av folkrättsliga avtal mellan stater.57 Dubbelbeskattningsavtalens funktion är att dela 
upp beskattningsbehörigheten mellan inblandade stater för att eliminera dubbelbeskattning 

                                                 

47 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 75. 

48 Dixon, Martin, Textbook on International Law, s. 108. 

49 Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, s. 77. 

50 Dixon, Martin, Textbook on International Law, s. 109. 

51 Lowe, Vaughan, International Law, s. 336. 

52 Shaw, Malcolm N, International Law, s. 409. 

53 Lowe, Vaughan, International Law, s. 329. 

54 Dixon, Martin, Textbook on International Law, s. 133.  

55 Lowe, Vaughan, International Law, s. 337.  

56 Shaw, Malcolm N, International Law, s. 409. 

57 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s. 17. 
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som har en negativ inverkan på det internationella utbytet av varor, tjänster och kapital.58  
Stater behåller sin skatterättsliga suveränitet genom att själva välja vilka andra stater de öns-
kar ingå dubbelbeskattningsavtal med. Dessutom är det staterna som gemensamt förhand-
lar fram avtalen.59 Dubbelbeskattningsavtalen innehåller definitioner av viktiga begrepp 
som kan vara till hjälp för att fördela beskattningsrätten mellan stater. Exempelvis kan det 
handla om att fastställa under vilka förutsättningar en person skall anses ha hemvist i en av 
de avtalsslutande staterna.60 Att fastställa gemensamma definitioner är speciellt viktigt då 
staters interna lagstiftningar avviker från varandra. Det är av vikt att påpeka att ett dubbel-
beskattningsavtal aldrig kan utöka en stats rätt att beskatta, syftet är att dela upp beskatt-
ningsrätten mellan staterna, inte att påföra ytterligare beskattningsbehörighet.61  

Det finns inget enhetligt dubbelbeskattningsavtal inom den internationella skatterätten som 
gäller mellan samtliga stater. Istället utformar varje stat olika avtal med andra enskilda stater 
för att reglera deras specifika relationer.62 Detta leder till att avtalen kan skilja sig från var-
andra i varierande utsträckning. OECD:s (Organisation for Economic Cooperation and 
Development) modellavtal avseende inkomst och förmögenhet63 kan användas av stater då 
de upprättar dubbelbeskattningsavtal.64 Tanken med modellavtalet var att skapa en mall 
med regler och definitioner som skulle utgöra något av en förebild för stater då de upprät-
tade dubbelbeskattningsavtal och fördelade beskattningsbehörigheten.65 En sådan enhetlig 
mall skulle kunna bidra till större klarhet vad gäller tolkning och tillämpning av olika ut-
tryck och regler. För detta syfte utarbetades också utförliga kommentarer till modellavta-
let.66 Vad gäller modellavtalets roll inom den internationella skatterätten skall betonas att 
detta enbart är ett modellavtal. Det finns alltså ingen skyldighet för stater att använda sig av 
avtalets olika definitioner och bestämmelser. Stater kan fritt avtala bort enskilda artiklar el-
ler utforma ett eget dubbelbeskattningsavtal helt oberoende av modellavtalet. Då vi nedan 
ger exempel på hur dubbelbeskattning kan uppkomma görs hänvisningar till modellavtalet 
för att statuera hur sådan dubbelbeskattning kan lösas. För läsaren görs en reservering av-
seende våra hänvisningar till modellavtalet eftersom de bestämmelserna enbart utgör ex-
empel på definitioner och inte återfinns i samtliga dubbelbeskattningsavtal upprättade mel-
lan stater. En liknande situation kan alltså lösas på flera olika sätt helt beroende av det för 
den aktuella situationen tillämpliga dubbelbeskattningsavtalet. 

Ovan har beskrivits hur stater kan avtala om en fördelning av beskattningsrätten mellan sig 
genom dubbelbeskattningsavtal. Detta utgör dock inte det enda sättet för en stat att erhålla 
beskattningsbehörighet. I sin nationella rätt har stater utvecklat principer som används för 

                                                 

58 Introduction to commentary on OECD Model Convention on Income and Capital, p. 1. 

59 Mattsson, Nils, Svensk internationell beskattningsrätt, s. 157. 

60 Mattsson, Nils, Svensk internationell beskattningsrätt, s. 158. 

61 LLMS, Inkomstskatt – en läro-och handbok i skatterätt, s. 513. 

62 LLMS, Inkomstskatt – en läro-och handbok i skatterätt, s. 513. 

63 OECD Model Convention on Income and Capital 2005.  

64 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s. 22. 

65 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s. 22. 

66 Commentary on OECD Model Convention on Income and Capital 2005, se även Dahlberg, Mattias, Interna-
tionell beskattning – en lärobok, s. 22. 
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att tillgodose de interna skatteanspråken och inom sitt territorium har en suverän stat en-
sam behörighet att utforma sådana beskattningsregler.67 Detta är utöver dubbelbeskatt-
ningsavtalsrätten också en del av den internationella beskattningsrätten och benämns intern 
internationell beskattningsrätt.68 Det finns två huvudsakliga principer som de flesta stater 
använder sig av för att fastställa skattskyldigheten, det vill säga vem staten har rätt att be-
skatta. De två principerna benämns hemvistprincipen och källstatsprincipen.69 Huvudsakli-
gen baseras både hemvistprincipen och källstatsprincipen på den territoriella tillhörigheten, 
alltså vilken anknytning ett skattesubjekt har till den stat som önskar beskatta en inkomst. 70  

Hemvistprincipen innebär att det skall finnas en anknytning mellan den skattskyldige och 
den stat som utövar beskattningsrätten.71 Detta är alltid fallet då den skattskyldige har hem-
vist eller säte i staten och leder till att han beskattas där för alla sina inkomster oberoende 
av var de intjänats.72 En skattskyldig som beskattas enligt hemvistprincipen är med ett an-
nat uttryck obegränsat skattskyldig.73 Ett exempel på sådan obegränsad skattskyldighet kan 
vara att ett bolag som har hemvist i en stat och etablerat ett fast driftställe i en annan stat 
beskattas i den förstnämnda staten för den sammanlagda inkomsten, från både bolaget och 
det fasta driftstället. Hemvistprincipen är alltså omfattande i den meningen att även ut-
ländska inkomster räknas in. Detta motiveras med att de fördelar en stat erbjuder sina 
medborgare, det vill säga sjukvård, rättsväsende med mera främst tillfaller statens medbor-
gare som alltså skall bidra till finansieringen av sådana verksamheter.74 Dessutom innebär 
hemvistprincipen att den samlade skatteförmågan beaktas vid ett tillfälle vilket leder till en 
rättvisare avvägning av skattebördan.75 

Källstatsprincipen däremot innebär att en inkomst beskattas där den uppstår om anknyt-
ningen är stark, oberoende av var inkomsttagaren befinner sig. Detta benämns även be-
gränsad skattskyldighet.76 Vad gäller den anknytning som krävs kan ett exempel hämtas ur 
OECD:s modellavtal. För att ett fast driftställe skall anses ha en anknytning till en stat 
krävs att det finns en varaktig etablering varifrån en verksamhet helt eller delvis styrs.77 Ut-
tryckliga exempel på vad som utgör ett fast driftställe är kontor, fabrik eller filial.78 För att 
återknyta till exemplet ovan, där ett bolag etablerat ett fast driftställe i annan stat, stadgar 
OECD:s modellavtal att det fasta driftstället skall beskattas i den stat där det genererat in-

                                                 

67 LLMS, Inkomstskatt – en läro-och handbok i skatterätt, s. 512. 

68 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s. 17.  

69 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s. 23. 

70 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s. 23.  

71 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s. 23. 

72 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s. 23. 

73 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s. 23.  

74 LLMS, Inkomstskatt – en läro-och handbok i skatterätt, s. 512. 

75 LLMS, Inkomstskatt – en läro-och handbok i skatterätt, s. 512. 

76 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s. 24.  

77 Artikel 5.1 OECD Model Convention on Income and Capital 2005. 

78 Artikel 5.2 b-d OECD Model Convention on Income and Capital 2005. 



 Territorialitetsprincipen i internationell rätt 

 13

komst, det vill säga i källstaten.79 Motiveringen till varför beskattning skall ske enligt käll-
statsprincipen är dels att det är staten där inkomsten uppkommit som skapat förutsättning-
arna för denna och dels att det är enklare att kontrollera att inkomsten verkligen blir be-
skattad då detta sker vid källan.80  

Det är vanligt att en stat kombinerar de två beskattningsprinciperna för att inte gå miste om 
några skatteintäkter.81 Genom en sådan kombination riskerar dock internationell juridisk 
dubbelbeskattning att uppstå vilket innebär att både hemviststaten och källstaten beskattar 
samma skattesubjekt för samma inkomst under samma tidsperiod.82 Internationell juridisk 
dubbelbeskattning kan vidare uppkomma, om än mindre vanligt, då samma beskattnings-
princip tillämpas i olika stater men där kriterierna för att avgöra beskattningsanspråken kol-
liderar.83  

Både dubbelbeskattningsavtalsrätten och den nationella behörigheten att utforma principer 
som tilldelar en stat dess beskattningsrätt är uttryck för den skattemässiga territorialitets-
principen. Den förstnämnda genom att varje stat själv avgör med vilken annan stat den 
önskar ingå dubbelbeskattningsavtal samt att inget kan ingå i det specifika avtalet utan att 
staterna kommit överens därom. Detta innebär att om en stat väljer att ge upp viss behö-
righet att beskatta en inkomst är det ändock ett medvetet val av en suverän stat och i enlig-
het med territorialitetsprincipen. Det sistnämnda är ett uttryck för den skattemässiga terri-
torialitetsprincipen genom att en stat har rätt att stadga om obegränsad och begränsad 
skattskyldighet. Tillämpar en stat båda principerna i sin nationella lagstiftning täcks samtliga 
skatteintäkter in. Dels de som uppkommer inom statens territorium och dels de som upp-
kommer utanför statens territorium av den som har hemvist i staten. Den skattemässiga 
territorialitetsprincipen utgör alltså en princip som fördelar en beskattningsbehörighet, an-
tingen genom avtal mellan stater eller internt i en nationell lagstiftning. 

2.4 Sammanfattande kommentarer 

Den internationella rätten innebär att suveräna stater samarbetar genom att ingå specifika  
konventioner inom områden de själva har intresse av. Territorialitetsprincipen som innebär 
att enskilda stater har exklusiv kompetens att lagstifta inom sina territorier förändras suc-
cessivt genom att stater deltar i allt fler internationella samarbeten. Det är inte så att en stat 
förlorar sin suveränitet genom internationella samarbeten på mellanstatlig nivå, det är sna-
rare så att då de utöver den nationella rätten måste hänsyn tas till de åtaganden de har ge-
nom det internationella samarbetet.  

Den skattemässiga territorialitetsprincipen innebär att stater internt har rätt att utforma 
skatteregler som fångar upp alla inkomster i den staten samt det som intjänats utomlands 
av den som är obegränsat skattskyldig. Härav följer att stater inte är bundna av några andra 
regler, varken från andra stater eller från något överstatligt organ, som kan inskränka denna 
skattesuveränitet. Den enda rätten att inskränka en stats beskattningsbehörighet besitter 

                                                 

79 Artikel 7 .1 OECD Model Convention on Income and Capital 2005. 

80 LLMS, Inkomstskatt – en läro-och handbok i skatterätt, s. 512.  

81 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s. 23. 

82 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s. 24. 

83 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, s. 24.  
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staten själv genom att denna kan ingå dubbelbeskattningsavtal som eventuellt delar upp be-
skattningsbehörigheten mellan stater på ett annat sätt än den nationella skatterätten. Här 
kan en jämförelse göras med EG där ett överstatligt organ har behörighet att underkänna 
nationella skatteregler om de anses strida mot EG-rätten.  
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3 Etableringsfriheten 

3.1 Inledning 

Rätten till fri etablering är en av de grundläggande friheterna i EG-fördraget och stadgas i 
artiklarna 43 EG och 48 EG. Etableringsfriheten innebär en rätt för gemenskapsmedborga-
re och bolag inom gemenskapen att fritt etablera sig utan att medlemsstater inskränker 
denna frihet genom inskränkande nationella åtgärder. Med utgångspunkt från artiklarna, 
som är av generell karaktär, har EG-domstolen genom praxis utvecklat innebörden av be-
greppet etableringsfrihet och inskränkningar av denna, företagna från såväl etableringssta-
tens som från ursprungsstatens sida. 

3.2 Etableringsfriheten i artiklarna 43 EG och 48 EG 

Artikel 43 EG är huvudartikel på etableringsfrihetens område och blir tillämplig då gemen-
skapsmedborgare önskar etablera sig i andra medlemstater än sina egna. Av ordalydelsen i 
artikel 43 EG framgår att etableringsstaten, det vill säga den stat där etablering sker, i sin 
nationella lagstiftning förbjuds att ha regler som inskränker rätten till fri etablering. Artikel 
43 EG har direkt effekt, vilket betyder att den är direkt tillämplig för enskilda personer, så-
väl fysiska som juridiska, att åberopa inför nationell domstol.84 

Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar för medborgare i en medlems-
stat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta förbud skall 
även omfatta inskränkningar för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i någon 
medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag.85 

Även om det i ordalydelsen av artikel 43 EG framgår att enbart etableringsstaten åsyftas, 
har EG-domstolen genom praxis utvecklat artikeln till att omfatta även ursprungsstaten.86 
Det innebär att ursprungsstaten inte får ha sådan lagstiftning som gör det mindre attraktivt 
eller rent av avskräckande för inhemska gemenskapsmedborgare att etablera sig utanför 
den medlemsstaten.87  

Av lydelsen i artikel 43.1 första meningen EG framgår att en primär etableringsrätt åsyftas. 
Primär etableringsrätt innebär till exempel att en gemenskapsmedborgare har rätt att etable-
ra en helt ny rörelse eller flytta en fristående rörelse till en annan medlemsstat.88 Vanligt är 
också företagsförvärv vilket ofta sker i större skala genom att ett företag köper upp aktier-

                                                 

84 Mål 26/62 N.V. Algemene Transport- en Expeditie onderneming Van Gend en Loos mot nederländska 
skatteförvaltningen, svensk specialutgåva I, s. 00161, st. 34.  

85 Artikel 43.1 EG. 

86 Se exempelvis mål  81/87 The Queen mot H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte 
Daily Mail and General Trust plc, REG 1988, s. 5483, p. 16 (Daily Mail), C-264/96 Imperial Chemical In-
dustries plc mot Kenneth Hall Colmer (Her Majesty´s Inspector of Taxes), REG 1998, s. I-04695, p. 21 
(ICI), C-200/98 X AB och Y AB mot Riksskatteverket, REG 1999, s. I-08261, p. 26 (X & Y) samt C-
251/98 C.  Baars mot Inspecteur der Belastingen, REG 2000, s. I-02787, p. 28 (Baars). 

87 Se exempelvis mål  81/87 Daily Mail, p. 16, C-264/96 ICI, p. 21, C-200/98 X & Y, p. 26 samt C-251/98 
Baars, p. 28. 

88 Bernitz, Ulf  och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 222. 
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na, helt eller delvis, i ett bestående, rörelsedrivande bolag i annan medlemsstat.89 Artikel 
43.1 andra meningen EG omfattar även en sekundär etableringsrätt, vilket innebär att en 
juridisk person skall kunna etablera dotterbolag, filialer eller kontor i en annan medlemsstat 
utan att drabbas av inskränkningar.90 Etableringsfriheten som stadgas i artikel 43 EG för 
gemenskapsmedborgare garanteras, genom artikel 48 EG, bolag som bildats i överens-
stämmelse med en medlemsstats lagstiftning.91  

Bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt 
säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen skall vid 
tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel likställas med fysiska personer som är 
medborgare i medlemsstaterna.92 

Har bolag sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen kan 
bolag etablera dotterbolag, filialer eller kontor i andra medlemsstater på samma villkor som 
gäller för den medlemsstatens egna medborgare.93 Anknytningsformerna, det vill säga säte, 
huvudkontor eller huvudsaklig verksamhet är alternativa och det spelar ingen roll hur ett 
bolag är knutet till en medlemsstat så länge ett av de tre kriterierna är uppfyllda.94 Artikel 43 
EG och artikel 48 EG måste alltså behandlas tillsammans. Artikel 43 EG fastställer med-
lemsstaternas skyldighet att se till att nationell lagstiftning inte är utformad på ett sådant 
sätt att den behandlar utländska medborgare mindre fördelaktigt då dessa önskar etablera 
sig i den medlemsstaten, artikel 48 EG utsträcker motsvarande rätt till bolag. 

3.3 Inskränkningar av etableringsfriheten  

Artiklarna 43 EG och 48 EG fastställer, som framgått ovan, ett förbud för medlemsstater 
att tillämpa regler som inskränker etableringsfriheten. Inledningsvis är det av vikt att fastslå 
innebörden av begreppet etablering, detta för att sedan kunna utreda om en inskränkning 
föreligger. EG-domstolen stadgade i Gebhard-målet95 att den etableringsfrihet som följer 
av EG-fördraget innebär att gemenskapsmedborgare under en obestämd tid skall kunna 
delta i det ekonomiska livet i en annan medlemsstat än sin egna, genom att där utöva en 
ekonomisk verksamhet på ett stadigvarande och kontinuerligt sätt samt ha möjlighet att dra 
fördel av detta.96 Finns i nationell lagstiftning hinder som gör det svårt för en gemenskaps-
medborgare att etablera sig varaktigt i den medlemsstaten så utgör det alltså en inskränk-

                                                 

89 Bernitz, Ulf  och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 222. 

90 Bernitz, Ulf  och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 223. 

91 Artikel 48 EG. För EG-domstolens resonemang se 270/83 Kommissionen mot Frankrike, REG 1986, s. 
00273, p. 18 ( Kommissionen mot Frankrike). 

92 Artikel 48.1 EG. 

93 Artikel 48.1 EG. 

94 Artikel 48 EG. För EG-domstolens resonemang se mål 81/87 Daily Mail, p. 21. Se även Weber, Dennis, Tax 
Avoidance and the EC Treaty Freedoms, s. 29. 

95 Mål C-55/97 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell´Ordine degli Avvocati e procuratori di Milano, REG 
1995, s. I-04165 (Gebhard). 

96 Mål C-55/94 Gebhard,  p. 25.  
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ning av dennes rätt till fri etablering som stadgas i EG-fördraget.97 En inskränkning kan ta 
sig i uttryck på olika sätt beroende på den specifika lagstiftningens utformning. Det är vik-
tigt att poängtera att det inte endast finns en typ av inskränkning utan EG-domstolen mås-
te i varje enskilt fall bedöma huruvida en inskränkning föreligger och vilken nackdel denna 
innebär för gemenskapsmedborgare och bolag som önskar etablera sig i en annan med-
lemsstat. Oavsett vilka inskränkande skatteregler som är aktuella så kan en inskränkning 
endast företas från två olika håll. Etableringsstaten kan inskränka rätten till fri etablering 
genom att behandla de egna medborgarna mer fördelaktigt än övriga gemenskapsmedbor-
gare som önskar etablera sig i den medlemsstaten. Ursprungsstaten kan företa en inskränk-
ning genom att den gör det mer förmånligt att endast bedriva verksamhet inom den egna 
medlemsstaten.  

EG-domstolen definierade tidigt en form av begreppet inskränkning genom målet kom-
missionen mot Frankrike.98 EG-domstolen tillfrågades här av kommissionen huruvida de 
franska reglerna om rätt till vissa skattekrediter innebar en inskränkning av etableringsfrihe-
ten som stadgas i artikel 43 EG.99 Bolag med säte i Frankrike tilläts en skattekredit som in-
nebar minskad skatt på mottagen utdelning. Motsvarande rätt till skattekredit gavs inte ut-
ländska bolag som bedrev verksamhet i Frankrike genom filial.100 Kommissionen ansåg att 
systemet med skattekredit stred mot etableringsfriheten på grund av att en filials franska ak-
tieinnehav inte gav det utländska ägarbolaget rätt till den aktuella skattekrediten då bolaget 
inte hade säte i Frankrike. Frankrike tillämpade dock samma beräkningsmetod då de fast-
ställde den skattepliktiga inkomsten för de båda etableringsformerna.101 EG-domstolen an-
såg att Frankrike, genom att tillämpa samma beräkningsmetod för de båda etableringarna 
vid bestämmandet av skatteunderlaget, själva erkände att det inte var någon skillnad mellan 
etableringsformerna. Frankrikes regler vad gällde rätten till skattekredit stred således mot 
etableringsfriheten eftersom olika regler inte får tillämpas på jämförbara situationer.102 Utta-
landet att det utgjorde en inskränkning att tillämpa olika regler på jämförbara situationer 
anser vi var viktigt eftersom det uppställde ett hinder för medlemsstater att behandla in-
hemska och utländska bolag olika utan beaktande av de specifika omständigheterna. Ge-
nom att i varje situation undersöka huruvida två bolag befinner sig i en jämförbar situation 
stärks skyddet för etableringsfriheten eftersom det är svårt för medlemsstaterna att påvisa 
olikheter som i praktiken motiverar en särbehandling enbart på grund av etableringsform 
eller etableringsort.  

Detta resonemang angående inskränkning uttrycktes tydligt i målet Wielockx.103 EG-
domstolen uttalade där att en inskränkning innebar att skilda regler tillämpades på jämför-
bara situationer.104 Med detta menade EG-domstolen att en medlemsstat måste beakta att 

                                                 

97 Artiklarna 43 EG och 48 EG. 

98 Mål 270/83 Kommissionen mot Frankrike. 

99 Mål 270/83 Kommissionen mot Frankrike, p. 1. 

100 Mål 270/83 Kommissionen mot Frankrike, p. 3, 4. 

101 Mål 270/83 Kommissionen mot Frankrike, p. 11. 

102 Mål 270/83 Kommissionen mot Frankrike, p. 20. 

103 Mål C-80/94 Wielockx. 

104 Mål C-80/94 Wielockx, p. 17. 
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ett utländskt skattesubjekt kan befinna sig i en jämförbar situation med inhemska skatte-
subjekt och skall behandlas därefter. Att tillämpa skilda regler på en sådan situation som ger 
upphov till mindre fördelaktig behandling är enligt EG-domstolen inskränkande. Vidare ut-
talade EG-domstolen att en inskränkning av etableringsfriheten kan förekomma då samma 
regler tillämpas på skilda situationer.105 Denna situation kan uppstå då en medlemsstat till-
lämpar samma regler på inhemska och utländska skattesubjekt utan att det föreligger jäm-
förbara situationer. Den här typen av inskränkning torde inte vara särskilt vanligt före-
kommande eftersom medlemsstater inte vanligtvis tillämpar samma regler på inhemska och 
utländska skattesubjekt.  

Det skall framhållas att EG-domstolen i sin praxis har påpekat att gemenskapsmedborgare 
med hemvist i en medlemsstat och gemenskapsmedborgare med hemvist i en annan med-
lemsstat i princip aldrig befinner sig i en jämförbar situation.106 Skulle en medlemsstat kun-
na rättfärdiga en inskränkande behandling enbart på grund av att en skattskyldig inte har 
hemvist i den staten, trots att övriga omständigheter är jämförbara, skulle etableringsfrihe-
ten enligt EG-domstolen förlora sin funktion.107 Vi anser att detta följer av EG-rättens 
uppbyggnad då den enbart behandlar gränsöverskridande situationer där skattesubjekten 
oftast har olika hemvist. Tvister kommer således alltid omfatta skattesubjekt med olika 
hemvist då det är etableringsstaten som har inskränkande åtgärder i sin nationella lagstift-
ning. Interna situationer har EG-domstolen ingen behörighet att besluta om. Skulle EG-
domstolen godkänna medlemsstaternas åberopande, att det inte förelåg en jämförbar situa-
tion enbart på grund av att skattesubjekten hade olika hemvist, hade EG-domstolen varit 
tvungen att godkänna även andra inskränkande lagstiftningar som motiverades på detta 
sätt. Rätten till etablering utan att behandlas mindre förmånligt skulle därmed inte kunna 
garanteras gemenskapsmedborgare och bolag inom gemenskapen. För att inte etablerings-
friheten skall urholkas genom det ovan sagda har EG-domstolen istället lagt tyngd på hu-
ruvida de objektiva omständigheterna i olika situationer är jämförbara eller inte. Detta anser 
vi är ett riktigt tillvägagångssätt eftersom det bättre tillgodoser målet med EG som består 
av att skapa en gemensam marknad utan några hinder för bland annat etableringsfriheten.108 
Av detta följer därmed att då olika regler tillämpas på en objektivt jämförbar situation kan 
en inskränkning av etableringsfriheten föreligga oavsett hemvist.109 Definitionen av en ob-
jektivt jämförbar situation är på grund av detta av avgörande betydelse och har framkom-
mit genom EG-domstolens praxis.110  

Schumacker-målet111 behandlade fri rörlighet för arbetstagare och inte etableringsfriheten. 
Målet är ändock av stor principiell betydelse eftersom EG-domstolen till viss del utredde 
när en objektivt jämförbar situation kunde anses föreligga, något som kan appliceras även 
på etableringsfriheten. Målet rörde den belgiske medborgaren Schumacker som arbetade i 

                                                 

105 Mål C-80/94 Wielockx, p. 17. 

106 Mål C-279/93 Schumacker, p. 31 samt C-80/94 Wielockx, p. 18. 

107 Se mål 270/83 Kommissionen mot Frankrike, p. 18 samt C-446/03 M & S, p. 37. 

108 Se artikel 2 EG samt artiklarna 43 EG och 48 EG. 

109 Mål C-311/97 Royal Bank of Scotland plc mot Elliniko Dimosio (grekiska staten), REG 1999, s. I-02651, 
p. 26 (Royal Bank of Scotland). 

110 Mål C-279/93 Schumacker samt C-311/97 Royal Bank of Scotland. 

111 Mål C-279/93 Schumacker.  
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Tyskland och där erhöll sin totala arbetsinkomst samtidigt som han hade hemvist i Belgi-
en.112 Personer med hemvist utomlands, såsom Schumacker, var i Tyskland begränsat skatt-
skyldiga och betalade endast skatt för den inkomst som uppkom i Tyskland. Personer med 
hemvist i Tyskland var obegränsat skattskyldiga, det vill säga för hela sin inkomst.113 Obe-
gränsat skattskyldiga delades upp i olika skatteklasser vilka var beroende av deras personliga 
förhållanden.114 Denna reglering omfattade dock inte begränsat skattskyldiga, de beskatta-
des istället samlat i den skatteklass som medförde den hårdaste beskattningen.115 Inte heller 
medgavs begränsat skattskyldiga sådana avdrag för sociala utgifter som medgavs obegränsat 
skattskyldiga.116 EG-domstolen fick med bakgrund av detta ta ställning till huruvida regler-
na stod i strid med den fria rörlighet för arbetstagare som garanteras i artikel 39 EG.117 EG-
domstolen diskuterade med bakgrund av detta huruvida en objektiv jämförbar situation 
kunde anses föreligga mellan Schumacker och en i Tyskland obegränsat skattskyldig person 
och kom slutligen fram till att situationerna hade såna objektiva likheter, att en särbehand-
ling inte kunde motiveras.118 Anledningen till att särbehandlingen inte kunde motiveras 
grundades av EG-domstolen på att det inte kunde anses tillräckligt att neka en skatteför-
mån enbart på grund av att Schumacker inte hade någon inkomst från Belgien.119 Utgången 
hade förmodligen blivit en annan om en del av Schumackers förvärvsinkomst intjänats i 
Belgien eftersom Schumacker då skulle ha erhållit skattefördelar från Belgien. Hans situa-
tion i Tyskland hade då inte varit missgynnsam och därmed inte heller objektivt jämförbar. 

I målet Royal Bank of Scotland120 var frågan huruvida utländska banker som bedrev verk-
samhet i Grekland genom filial befann sig i en objektivt jämförbar situation med grekiska 
banker. Grekland tillämpade en högre skattesats på utländska bolag trots att beräkningsme-
toden för att fastställa beskattningsunderlagen var identisk mellan grekiska och utländska 
bolag.121 Frågan var om detta var tillåtet enligt etableringsfriheten i artiklarna 43 EG och 48 
EG. EG-domstolen jämförde om bolag med säte i Grekland och filialer i Grekland tillhö-
rande ett bolag med säte i annan medlemsstat befann sig i en objektiv jämförbar situation. 
EG-domstolen påpekade att det enda som skiljde bolagen åt var storleken på skattesatsen, i 
övrigt befann de sig i en objektivt jämförbar situation. Därmed ansågs den grekiska lag-
stiftningen stå i strid med etableringsfriheten.122 Av detta resonemang bekräftas således att 
en medlemsstat inte enbart kan åberopa hemvistkriteriet för att rättfärdiga en inskränkande 
lagstiftning, istället måste den objektiva situationen i varje mål undersökas.  

                                                 

112 Mål C-279/93 Schumacker, p. 15, 38. 

113 Mål C-279/93 Schumacker, p. 4, 5. 

114 Mål C-279/93 Schumacker, p. 7. 

115 Mål  C-279/93 Schumacker, p. 11, 12. 

116 Mål C-279/93 Schumacker, p. 14. 

117 Mål C-279/93 Schumacker, p. 19. 

118 Mål C-279/93 Schumacker, p. 37. 

119 Mål C-279/93 Schumacker, p. 37, 38.  

120 Mål C-311/97 Royal Bank of Scotland.  

121 Mål C-311/97 Royal Bank of Scotland, p. 24. 

122 Mål C-311/97 Royal Bank of Scotland, p. 29, 30. 
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Sammanfattningsvis då det gäller inskränkningar från etableringsstatens sida kan konstate-
ras att medlemsstater inte får tillämpa inskränkande åtgärder om det föreligger en objektivt 
jämförbar situation. En sådan objektivt jämförbar situation fastställs i varje mål genom en 
jämförelse av de specifika omständigheterna och hemvist är självständigt inte en tillräcklig 
grund för att motivera en inskränkande nationell åtgärd. Medlemsstaterna skiljer ofta på in-
hemska och utländska skattesubjekt enbart på grund av hemvistet istället för att se till likhe-
terna med de inhemska skattesubjekten, något som alltså inte är godkänt. Vi tycker det 
framgår av målen att utländska skattesubjekt ofta placeras i en sämre situation än inhemska 
skattesubjekt på så vis att de exempelvis beskattas i en högre skatteklass och att övriga om-
ständigheter som tyder på att de faktiskt befinner sig i en jämförbar situation bortses ifrån.   

Det förbud mot inskränkningar av etableringsfriheten som framgår av ordalydelsen i artikel 
43 EG avser etableringsstaten. En inskränkning kan dock företas även från ursprungssta-
tens sida, vilket fastställts av EG-domstolen, genom att en stat i sin nationella lagstiftning 
har regler som gör det mindre attraktivt eller till och med avskräckande för dess medborga-
re att etablera sig i en annan medlemsstat, exempelvis genom dotterbolag eller ett fast drift-
ställe.123 Detta uppkom för första gången i målet Daily Mail124 som handlade om det brittis-
ka bolaget Daily Mail & General Trust plc som bildats i överensstämmelse med brittisk lag. 
Frågan i målet var om artiklarna 43 EG och 48 EG gav sådana bolag rätt att flytta sätet för 
bolagsledningen till en annan medlemsstat och om ursprungsstaten kunde göra denna rätt 
beroende av särskilt tillstånd.125 Bolaget önskade flytta sin hemvist från Storbritannien till 
Nederländerna men ändå behålla sin status som juridisk person och brittiskt bolag.126 Enligt 
brittisk skattelagstiftning var ett sådant utflyttande beroende av tillstånd från finansdepar-
tementet.127 Även om omständigheterna i målet var sådana att artiklarna, på EG-rättens då-
varande stadium inte gav Daily Mail denna rätt,128 uttalade EG-domstolen ändock att in-
skränkningar från ursprungsstaten sida skulle kunna göra att etableringsfrihetens artiklar 
förlorade i betydelse.129 Vi anser att etableringsfriheten skulle kunna urholkas om en med-
lemsstat internt tilläts ha sådana regler som gjorde det avskräckande att etablera sig utanför 
den medlemsstaten. Detta följer av att då en gemenskapsmedborgare utnyttjar sin etable-
ringsfrihet och antingen flyttar ett befintligt bolag eller etablerar en verksamhet i en annan 
medlemsstat så måste etableringsfriheten för att vara komplett täcka upp även den utflyt-
tande situationen och garantera att ursprungsstaten inte har åtgärder som skulle hindra en 
sådan utflyttning. Av EG-domstolens praxis framgår att det inte är ovanligt att ursprungs-
staten faktiskt har avskräckande åtgärder i sin nationella lagstiftning som gör det mindre 
fördelaktigt att etablera sig i en annan medlemsstat än att stanna kvar.  

                                                 

123 Mål 81/87 Daily Mail, p. 16 se även C-264/96 Imperial Chemical Industries plc mot Kenneth Hall ( Her 
Majesty’s Inspector of Taxes), REG 1998, s. I-4695, p. 21 (ICI). 

124 Mål 81/87 Daily Mail. 

125 Mål 81/87 Daily Mail, p . 11. 

126 Mål 81/87 Daily Mail, p. 18. 

127 Mål 81/87 Daily Mail, p. 5. 

128 Mål 81/87 Daily Mail, p. 24. 

129 Mål  81/87 Daily Mail, p. 16. 
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Målet ICI130 rörde en situation där ursprungsstatens lagstiftning gjorde det avskräckande att 
etablera dotterbolag utanför Storbritanniens territorium. Målet handlade om det brittiska 
bolaget Imperial Chemical Industries plc (ICI) som tillsammans med ett annat brittiskt bo-
lag bildade ett konsortium. Tillsammans ägde de samtliga aktier i ett holdingbolag vars 
verksamhet bestod av att inneha aktier i dotterbolag.131 Dotterbolagen var etablerade i både 
Storbritannien, andra medlemsstater samt i tredje land.132 Ett av dotterbolagen i Storbritan-
nien gick med förlust och ICI begärde därför att få dra av den förlusten från sin skatteplik-
tiga vinst.133 Enligt den brittiska lagstiftningen var sådana skattelättnader beroende av att 
vissa förutsättningar var uppfyllda. Dels skulle holdingbolaget äga ett rörelsedrivande dot-
terbolag med minst 90 procent och dels skulle dotterbolaget ha sitt säte i Storbritannien.134 
Det sista kriteriet, att dotterbolagen var tvungna att ha säte i Storbritannien, gjorde att hol-
dingbolaget inte uppfyllde kriterierna för skattelättnad vilket ledde till att yrkandet av-
slogs.135 ICI hävdade att ett sådant skattesystem som det var fråga om i målet begränsade 
etableringsfriheten som stadgas i artiklarna 43 EG och 48 EG.136 EG-domstolen påpekade 
att det kriterium som användes för att frånta ICI möjligheten till skattelättnad var de kon-
trollerade dotterbolagens säte. Detta innebar att endast bolag som kontrollerade dotterbo-
lag med säte i Storbritannien omfattades av skattelättnaden,137 vilket bidrog till att det blev 
mindre attraktivt att etablera sig utanför den territoriella gränsen. EG-domstolen kom såle-
des fram till att en sådan lagstiftning som det var fråga om i målet stred mot etableringsfri-
heten i artikel 43 EG.138 Av detta avgörande framgår enligt oss vikten av att ursprungssta-
ten också omfattas av artiklarna 43 EG och 48 EG eftersom artiklarnas syfte är att skapa 
frihet att etablera sig inom gemenskapen utan hinder från medlemsstaterna. Skulle enbart 
etableringsstatens inskränkande åtgärder omfattas skulle skyddet av etableringsfriheten för-
svagas. 

EG-domstolen har också fastställt att de inskränkningar ursprungsstaten ställer upp inte 
behöver vara omfattande för att underkännas av EG-domstolen. Även minimala inskränk-
ningar av fördragsfriheterna är förbjudna.139 Att inte ens minimala inskränkningar tillåts an-
ser vi beror på att ett av EG-fördragets främsta mål är att upprätta en marknad utan några 
hinder för den fria rörligheten.140 Även minimala inskränkningar skulle då utgöra ett hinder 
för att uppnå målet. Vi anser att även etableringsstaten omfattas av detta förbud eftersom 

                                                 

130 Mål C-264/96 ICI. 

131 Mål C-264/96 ICI, p. 3, 4. 

132 Mål C-264/96 ICI, p. 4. 

133 Mål C-264/96 ICI, p. 5. 

134 Mål C-264/96 ICI, p. 6. 

135 Mål C-264/96 ICI, p. 7. 

136 Mål C-264/96 ICI, p. 10. 

137 Mål C-264/96 ICI, p. 23. 

138 Mål C-264/96 ICI, p. 30. 

139 Mål C-49/89 Corsica Ferries France mot Direction générale des douanes francaises, ECR 1989, s. 04441, 
p. 8. 

140 Artiklarna 2 EG och  3.1c EG. 
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minimala inskränkningar från den statens sida också skulle förhindra uppfyllande av EG-
fördragets mål om en gemensam marknad.  

Sammanfattningsvis då det gäller inskränkningar från ursprungsstatens sida kan konstateras 
att ursprungsstaten i sin nationella lagstiftning inte får ha regler som gör det avskräckande 
att flytta verksamhet till en annan medlemsstat. Samtliga åtgärder som verkar avskräckande 
omfattas av förbudet och själva prövningen innebär att en jämförelse görs huruvida det 
hade varit mer förmånligt att inte etablera sig i en annan medlemsstat.  

3.4 Sammanfattande kommentarer 

För att överhuvudtaget kunna utreda huruvida territorialitetsprincipen utgör en rättfär-
digandegrund måste det först fastställas att det handlar om en inskränkning av etablerings-
friheten. En inskränkning kan företas från såväl etableringsstatens som från ursprungssta-
tens sida.141 Medlemsstaterna motiverar ofta sina eventuellt inskränkande åtgärder med att 
hemvistet skiljer gemenskapsmedborgare eller bolag åt. EG-domstolen har uttalat att det i 
sig inte är grund nog för en olikbehandling eftersom det skulle urholka etableringsfrihe-
ten.142 Istället blir bedömningen huruvida det föreligger en objektivt jämförbar situation be-
roende av andra omständigheter.  

Då etableringsfriheten är en grundläggande frihet inom EG-rätten har EG-domstolen an-
tagit en strikt syn på vad som kan utgöra en godkänd inskränkande åtgärd av etableringsfri-
heten. De flesta lagstiftningar som är uppe för prövning hos EG-domstolen bedöms till 
slut vara inskränkande, antingen genom åtgärder företagna från etableringsstatens sida eller 
från ursprungsstatens sida. Efter en genomgång av praxis anser vi att en svaghet med be-
dömningen av huruvida det föreligger en objektivt jämförbar situation är att det inte klart 
fastställts vilka situationer som skall jämföras och vilka omständigheter som skall beaktas i 
varje enskilt fall. Detta skapar ett osäkerhetsmoment hos medlemsstaterna trots att EG-
domstolen i regel finner nationella åtgärder som hindrar etableringsfriheten såsom inskrän-
kande.  

                                                 

141 Se stycke 3.3.  

142 Se stycke 3.3. 
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4 Territorialitetsprincipens inträde i EG-rätten 

4.1 Inledning 

I artikel 12 EG finns det allmänna diskrimineringsförbudet som genomsyrar hela fördraget 
och förbjuder diskriminering på grund av nationalitet.143 Diskrimineringsförbudet har för 
etableringsfriheten kodifierats i artikel 43 EG och skall i situationer som omfattar etable-
ringsfrihet tillämpas före artikel 12 EG.144 För att rättfärdiga en inskränkning som förbjuds 
enligt artikel 43 EG kan medlemsstater antingen åberopa artikel 46 EG eller försöka moti-
vera sin inskränkande nationella åtgärd med hjälp av det så kallade rule of reason testet som 
EG-domstolen successivt har utvecklat i sin praxis. Inom det direkta beskattningsområdet 
finns ett antal rättfärdigandegrunder som EG-domstolen ansett eventuellt tillämpliga varav 
enbart en, skattesystemets inre sammanhang, enskilt uttryckligen har godkänts.145 Då vi ut-
reder territorialitetsprincipens inträde i EG-rätten kommer vi även att göra en genomgång 
av skattesystemets inre sammanhang. Detta på grund av att vi vill påvisa vad EG-
domstolen lägger tyngd på i sin bedömning då den godkänner en inskränkande nationell åt-
gärd med stöd av en rättfärdigandegrund. Dessutom är skattesystemets inre sammanhang 
av intresse då det i praxis har varit svårt att dra en tydlig gräns mellan territorialitetsprinci-
pen och skattesystemets inre sammanhang vad gäller de villkor som EG-domstolen ställt 
upp för deras eventuella tillämplighet. Övriga rättfärdigandegrunder lämnas utanför denna 
utredning.146  

4.2 Rule of reason 

EG-domstolen tillämpade och utvecklade den så kallade rule of reason-doktrinen i målet 
Cassis de Dijon147 som rörde rätten till fri rörlighet för varor som garanteras i EG-
fördraget.148 I målet ansåg EG-domstolen att de tyska reglerna som angav att alkoholhaltiga 
drycker skulle ha en viss volymprocent alkohol för att få saluföras på den tyska marknaden 
inte utgjorde en nödvändighet för att kunna skydda allmänintresset.149 Tysklands regering 
hade åberopat skyddet av allmänintresse eftersom den ansåg att kravet på viss volympro-
cent avsåg att skydda folkhälsan. Regeringen ansåg att en alkoholhaltig dryck med låg alko-
holprocent, som den som inte tilläts saluföras i Tyskland, lättare skulle leda till att personer 

                                                 

143 Artikel 12 EG. 

144 Se mål C-311/97 Royal Bank of Scotland, p. 20 samt C-251/98 C. Baars mot Inspecteur der Belastingen, 
REG 2000, s. I-02787, p. 23 (Baars). 

145 C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot belgiska staten, REG 1992, s. I-00249 (Bachmann). Se även C-
446/03 Marks & Spencer plc mot David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes), EUT C304,13.12.2003 
(M & S), p. 51 där EG-domstolen kom fram till att tre rättfärdigandegrunder sammantagna, där skattesy-
stemets inre sammanhang ingick, kunde rättfärdiga den inskränkande lagsitftningen som var aktuell i målet.  

146 Se kapitel 1.3. 

147 Mål 120/78 Rewe Zentrale AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, REG 1979 s. 00649 
(Cassis de Dijon). 

148 Artiklarna 28 EG och 29 EG. 

149 Mål 120/78 Cassis de Dijon. 
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började missbruka alkoholhaltiga drycker med högre volymprocent.150 EG-domstolen kon-
staterade vidare att den inskränkande nationella åtgärden inte kunde motiveras eftersom 
den ledde till att inhemska och importerade varor inte behandlades på samma sätt. Slutligen 
yttrade domstolen att den restriktiva effekt som den inskränkande åtgärden hade inte heller 
var nödvändig för att uppnå det skydd av folkhälsan som Tyskland angett var syftet med 
regeln.151   

Fri rörlighet för varor var från början den fördragsfrihet där rule of reason-doktrinen till-
lämpades för att utreda huruvida nationellt inskränkande åtgärder kunde rättfärdigas.152 Ar-
tikel 30 EG anger att restriktioner vad gäller den fria rörligheten av varor får förekomma 
under förutsättning att de har till syfte att bland annat skydda allmän ordning, säkerhet och 
hälsa. Trots att sådana restriktioner får förekomma får de inte vara ett uttryck för godtyck-
lig diskriminering eller indirekt leda till en begränsning av handeln mellan medlemsstater-
na.153 De rättfärdigandegrunder som ställs upp i artikel 30 EG anger inte uttryckligen vad 
som kan utgöra exempel på sådan allmän ordning som det kan anses vara viktig att värna 
om, artikelns omfattning är därmed inte helt klar och inte heller begränsad. EG-domstolen 
har i sin praxis försökt utveckla en rättfärdigandebedömning som går utöver EG-fördraget 
för att kunna avgöra om nationella regler skulle kunna anses mer skyddsvärda än den fria 
rörligheten för varor.154  

4.3 Gebhard-testet 

EG-domstolen utvidgade tillämpningsområdet för rule of reason-doktrinen (härefter kallad 
Gebhard-testet) genom sitt avgörande i Gebhard-målet från att endast omfatta fri rörlighet 
för varor till att även omfatta etableringsfriheten. Då även etableringsfriheten genom Geb-
hard kom att omfattas av rule of reason-doktrinen så uppkom ytterligare ett sätt att rättfär-
diga en inskränkande nationell åtgärd utöver den som stadgas i artikel 46 EG. Det är ge-
nom Gebhard-testet territorialitetsprincipen eventuellt skulle kunna ha sitt inträde i EG-
rätten genom att uppfylla kravet på allmänintresse som är en del av testet. För syftet i upp-
satsen är därmed en genomgång av Gebhard-testet av vikt för att kunna fastställa huruvida 
territorialitetsprincipen skall kunna anses utgöra en rättfärdigandegrund. EG-domstolen 
sammanfattade i Gebhard de grunder som skulle vara uppfyllda för att en inskränkande na-
tionell åtgärd skulle vara rättfärdigad trots att den stred mot rätten till fri etablering i artikel 
43 EG.155 Genom att omformulera rule of reason-doktrinen så att den lättare kunde appli-
ceras på samtliga fördragsfriheter förenklade EG-domstolen tillvägagångssättet för en un-
dersökning av huruvida en inskränkande nationell åtgärd kunde rättfärdigas trots att den 
stred mot någon av fördragsfriheterna.  

                                                 

150 Mål 120/78 Cassis de Dijon, p. 9, 10.  

151 Mål 120/78 Cassis de Dijon, p. 14.  

152 Mål 120/78 Cassis de Dijon. 

153 Artikel 30 EG. 

154 Mål 120/78 Cassis de Dijon. 

155 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 
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Gebhard-målet rörde den tyske medborgaren Gebhard som var utbildad advokat i Tysk-
land men utövade juridisk verksamhet i Italien där han sedan många år var bosatt.156 Geb-
hard hade använt den italienska termen för advokat i sin yrkesutövning trots att han inte 
uppfyllde de krav som ställdes för att få använda sig av advokattiteln enligt italiensk rätt.157  
Den nationella domstolen begärde tolkning av ett direktiv rörande advokaters rätt att på ett 
effektivt sätt kunna begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster.158 Direktivet hade im-
plementerats i den nationella lagstiftningen och den nationella domstolen ville veta om de 
italienska reglerna som inte gav Gebhard rätt att använda sig av advokattiteln var i enlighet 
med direktivets ursprungliga bestämmelser rörande rätten att utöva juridisk verksamhet i 
andra medlemsstater än där den juridiska utbildningen erhållits.159 EG-domstolen inledde 
sitt resonemang med att konstatera att den ställda tolkningsfrågan borde belysas i ljuset av 
bestämmelserna om etableringsfriheten i artikel 43 EG istället för artiklarna om arbetstaga-
res rätt till fri rörlighet eftersom situationen där en person etablerar verksamhet i en annan 
medlemsstat omfattas av rätten till fri etablering.160 EG-domstolen angav i sitt förhandsav-
görande att en sådan nationell åtgärd, likt den italienska, som förhindrade en gemenskaps-
medborgare att verka på samma villkor som hemviststatens egna medborgare skulle uppfyl-
la fyra krav.161  

För det första skulle åtgärden vara tillämplig på ett sätt som inte var diskriminerande. Detta 
kriterium är tydligt genom att det förbjuder uttrycklig diskriminering på grund av nationali-
tet. För det andra skulle åtgärden vara motiverad med hänsyn till ett tvingande allmänin-
tresse.162 Vad som kan anses vara av allmänintresse inom etableringsrätten har diskuterats 
av EG-domstolen. I Thieffry-målet163 yttrade EG-domstolen att syftet med etableringsfri-
heten är att förena fördragets artiklar om etableringsfrihet med de nationella regler som är 
”berättigade med hänsyn till allmänintresse” under förutsättning att dessa inte är diskrimi-
nerande.164 Detta borde innebära att medlemsstaterna skall ha viss möjlighet, om än be-
gränsad, att tillämpa interna regler som inskränker etableringsrätten under förutsättning att 
det finns interna intressen som kan anses så viktiga att en inskränkning kan vara motiverad 
med hänvisning till skyddet av allmänintresse. Artiklarna 43 EG och 48 EG skall alltså 
samexistera med nationell rätt. Ett totalt förbud mot inskränkningar skulle kunna få negati-
va konsekvenser för medlemsstaterna som inte står i proportion till vikten av att skydda 
rätten till fri etablering. Exempel på sådana regler som EG-domstolen ansåg vara nödvän-
diga i Thieffry-målet var regler som skyddade arbetstagares rättigheter.165 EG-domstolen 

                                                 

156 Mål C-55/94 Gebhard, p. 4, 5. 

157 Mål C-55/94 Gebhard, p. 8, 9. 

158 Mål C-55/94 Gebhard, p. 1. 

159 Mål C-55/94 Gebhard, p. 18. 

160 Mål C-55/94 Gebhard, p. 21, 22. 

161 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 

162 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 

163 Mål 71/76 Jean Thieffry mot Conseil de I’ordre des avocats à la cour de Paris, REG 1977, s. 00765 
(Thieffry). 

164 Mål 71/76 Thieffry, p. 12. 

165 Mål 71/76 Thieffry, p. 12. 
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motiverade inte direkt sitt avgörande i den delen, men slutsatsen kan ändå dras att skydd 
för arbetstagare på nationell nivå är något som inom EG-rätten anses skyddsvärt. 

För att återkoppla kriteriet allmänintresse till Gebhard konstaterade EG-domstolen där att 
det visserligen kunde vara av allmänintresse att villkora ett utövande av en särskild verk-
samhet med att den utövande personen skulle uppfylla vissa förutsättningar i fråga om till 
exempel utbildning.166 Detta innebar dock inte att en medlemsstat helt kunde bortse från 
utbildning eller yrkeskvalifikationer som en gemenskapsmedborgare erhållit i en annan 
medlemsstat.167 Medlemsstaterna måste alltså innan de föreskriver ett totalt förbud beakta 
att en utländsk examina skulle kunna vara likvärdig den som kan erhållas inom den egna 
staten. Detta följer av att medlemsstaterna faktiskt har anslutit sig till det EG-rättsliga sam-
arbetet där suveränitet har överlämnats till EG:s institutioner.168 Inom begränsade områden 
har dessa insitutioner makt att stifta lagar som blir en del av medlemsstaternas interna 
rättsordning.169 Här ingår direktiv som en lagstiftningsform och de blir bindande för med-
lemsstaterna då de implementerats korrekt inom den utsatta tidsgränsen.170 I förevarande 
mål handlade det om ett direktiv som gav gemenskapsmedborgare frihet att utöva jurdisk 
verksamhet inom EG. Vi anser visserligen att det skulle kunna finnas ett allmänintresse att 
inte godkänna utländska examina inom specifika områden eftersom utbildning som erhålls i 
olika medlemsstater kan skilja sig åt. Ytterst måste beaktas vem som drabbas av att en yr-
kesutövare inte har en godkänd examina och på vilket sätt. I Gebhard kunde exempelvis 
allmänintresset vara uppfyllt genom att klienter skulle kunna bli drabbade på ett otillbörligt 
sätt. Ett generellt förbud kan dock inte anses godtagbart, men det måste finnas en möjlig-
het att motivera ett nekande av en frihet med hänsyn till skyddet för allmänintresset.171 En 
undersökning huruvida det är befogat att ha inskränkande regler skall ta hänsyn till övriga 
omständigheter i det enskilda fallet. I Gebhard borde det ha varit av betydelse att Gebhard 
varit verksam i Italien under lång tid och därigenom hade stor erfarenhet av det italienska 
rättssystemet. Gebhard hade dessutom i sin yrkesverksamhet specialiserat sig att handha 
ärenden som hade kopplingar till Tyskland eftersom hans utbildning härrörde därifrån, 
därmed var han kunnig inom det tyska rättsområdet.172 

Den tredje förutsättningen som EG-domstolen ansåg skulle vara uppfylld, för att den in-
skränkande åtgärden skulle vara godkänd i Gebhard, var att åtgärden skulle vara ägnad att 
säkerställa den eftersträvade målsättningen. Exempel på detta skulle kunna vara att syftet 
med de italienska reglerna, som villkorade yrkesutövningen för advokater med att de ut-
övande personerna skulle uppfylla de krav som ställdes på att få använda advokattiteln i Ita-
lien, faktiskt var att de som anlitade juridisk hjälp skulle kunna lita på att få den expertis 

                                                 

166 Mål C-55/94 Gebhard, p. 35. 

167 Mål C-340/89 Irène Vlassopoulou mot Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Ba-
den-Württemberg, REG 1991, s. I-02357 (Vlassopoulou). 

168 Se artiklarna 250-252 EG för gemenskapens lagstiftningskompetens samt artikel 249 EG för de bindande 
akterna. 

169 Se artiklarna 250-252 EG för gemenskapens lagstiftningskompetens samt artikel 249 EG för de bindande 
akterna. 

170 Artikel 249.3 EG. 

171 Mål C-340/89 Vlassopoulou, p. 16. 

172 Mål C-55/94 Gebhard, p. 7. 
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som utlovats. Det måste anses trovärdigt att syftet faktiskt var sådant och inte att exempel-
vis skydda den nationella italienska advokatkåren från konkurrens. 

Den fjärde och sista förutsättningen i Gebhard var att åtgärden inte skulle gå utöver vad 
som var nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet.173 I det av EG-domstolens tidi-
gare lämnade förhandsavgörande i målet Ramrath174 angavs att en medlemsstats lagstiftning 
som visserligen kunde anses uppfylla kravet rörande skydd för allmänintresse dessutom 
skulle uppfylla ett nödvändighetskrav och vara proportionerlig. Detta innebar att reglerna 
faktiskt krävdes för att skydda syftet som eftersträvades och inte kunde uppnås på ett 
mindre inskränkande sätt. 175 

Målet kommissionen mot Tyskland176 utgör ett exempel på innebörden av de två sista kra-
ven i Gebhard. Här fastslog EG-domstolen att kravet på att ett försäkringsbolag som var 
etablerat i en medlemsstat var tvungen att bedriva varaktig verksamhet i den medlemsstaten 
samt ha ett speciellt tillstånd från tillsynsmyndigheten där stred mot friheten att erbjuda 
tjänster som stadgas i artikel 49 EG. Det gjorde det mindre attraktivt för utländska försäk-
ringsbolag att erbjuda sina tjänster jämfört med inhemska försäkringsbolag.177 Tyskland an-
såg att det nationella kravet på tillstånd för utländska försäkringsgivare var nödvändig för 
att kunna uppnå syftet med lagstiftningen som var att skydda försäkringstagarnas intres-
sen.178 EG-domstolen tog ställning dels till om kravet på tillstånd var nödvändigt och dels 
om kravet på varaktighet kunde anses motiverat. Vad gällde tillståndet beslutade EG-
domstolen att ett sådant krav för en försäkringsverksamhet visserligen kunde anses motive-
rat eftersom alla försäkringsgivare omfattas av auktorisation från någon tillsynsmyndighet 
oavsett var de är etablerade.179 EG-domstolen tog sedan ställning till huruvida kravet på en 
varaktig verksamhet kunde anses nödvändigt. Tyskland hade påpekat att kravet på varaktig 
verksamhet var nödvändig för att lättare skulle kunna granska försäkringsgivaren under en 
längre tid. Detta resonemang underkändes dock av EG-domstolen som inte ansåg att kra-
vet på en varaktig etablering var nödvändig för att uppnå målet som bestod i att tillvarata 
försäkringstagarnas intressen.180 Vi anser att det i målet tydligt framgick att ett varaktighets-
krav inte tjänade syftet att ta tillvara försäkringstagarnas intressen och att kravet inte kunde 
anses rättfärdigat i enlighet med fri rörlighet för tjänster. Applicerat på etableringsfriheten 
torde detta innebära att ett krav på att ett bolag skall ha varit etablerat under en viss tidspe-
riod för att undkomma inskränkande åtgärder inte är tillåtet enligt artiklarna 43 EG och 48 
EG. Detta utgör således inte ett hållbart argument för att klara en prövning enligt Geb-
hard-testet. 

Av det faktum att det bara är en rättfärdigandegrund som enskilt har ansetts uppfylla all-
mänintresset följer att EG-domstolen ställer upp hårda krav på vad som kan anses så ange-
                                                 

173 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37.   

174 Mål C-106/91 Claus Ramrath mot justitieminister, REG 1992, s. I-03351 (Ramrath) 

175 Mål C-106/91 Ramrath, p. 30, 31. 

176 Mål 205/84 Kommissionen mot Tyskland, REG 1986, s. 741 (Kommissionen mot Tyskland). 

177 Mål 205/84 Kommissionen mot Tyskland, p. 28. 

178 Mål 205/84 Kommissionen mot Tyskland, p. 49. 

179 Mål 205/84 Kommissionen mot Tyskland, p. 44, 45. 

180 Mål 205/84 Kommissionen mot Tyskland, p. 56. 
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läget att det skyddar allmänintresset.181 Att territorialitetsprincipen skulle kunna ha sitt in-
träde i EG-rätten genom Gebhard-testet följer av att möjligheterna att rättfärdiga en natio-
nell åtgärd som inskränker EG-fördragets bestämmelser om etableringsfriheten är begrän-
sade till antingen EG-fördragets undantagsbestämmelser182 eller Gebhard-testet. Vi anser 
att en prövning av huruvida territorialitetsprincipen skulle kunna anses uppfylla ett allmän-
intresse skall utgå ifrån det sätt medlemsstaterna har åberopat principen och hur EG-
domstolen har förhållit sig till åberopandena. Medlemstaterna har motiverat åberopandet av 
territorialitetsprincipen med att de inte skall behöva medge en skatteförmån om de inte på 
något sätt kompenseras för denna förmån genom att till exempel ha en senare beskatt-
ningsrätt av en viss inkomst.183 Allmänintresset i ett sådant åberopande anser vi ligger i att 
det uppstår en obalans i medlemsstaternas avvägda skattesystem då en medlemsstat medger 
en skatteförmån utan att kompenseras för den förmånen. Det är detta vi menar att med-
lemsstaterna anser uppfyller ett allmänintresse som de vill skydda genom att åberopa terri-
torialitetsprincipen.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det för att kunna rättfärdiga en inskränkande na-
tionell åtgärd med stöd av Gebhard-testet får åtgärden inte vara tillämpad på ett diskrimine-
rande sätt, den skall anses uppfylla ett allmänintresse, åtgärden skall vara ägnad åt att säker-
ställa den eftersträvade målsättningen och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå den eftersträvade målsättningen. Territorialitetsprincipen skulle kunna bli aktuell 
som en rättfärdigandegrund i den del av Gebhard-testet där det undersöks huruvida princi-
pen kan anses uppfylla skyddet av allmänintresse. Av detta framgår att det är av vikt att få 
en förståelse för hur Gebhard-testet behandlats inom EG-rätten eftersom det är här terri-
torialitetsprincipen skulle kunna ha sitt inträde. Därav har vi i utredningen ovan ingående 
behandlat  de olika kriterierna och då framförallt vad som kan anses uppfylla ett allmänin-
tresse.  

4.4 Skattesystemets inre sammanhang 

Skattesystemets inre sammanhang är av intresse för uppsatsen genom att det är den enda 
rättfärdigandegrund som enskilt har godkänts och klarat en prövning enligt Gebhard-testet 
som redovisades för i kapitel 4.3. EG-domstolen har godkänt skyddet för skattesystemets 
inre sammanhang som en rättfärdigandegrund för inskränkande nationella åtgärder, trots 
att de stred mot grundläggande friheter som garanterades gemenskapsmedborgare i EG-
fördraget.184 Av EG-domstolens resonemang kring rättfärdigandet av skattesystemets inre 
sammanhang framgår vad EG-domstolen anser att en rättfärdigandegrund skall uppfylla 
för att den skall anses viktigare än de friheter som den nationella åtgärden inskränker och 
därmed anses uppfylla kravet på allmänintresse. En redogörelse för vad EG-domstolen be-
tonade i målet är av vikt för att förstå hur även territorialitetsprincipen skulle kunna uppfyl-
la kravet på allmänintresse.  

                                                 

181 Mål C-204/90 Bachmann, p. 16. 

182 Artikel 46 EG. 

183 Mål C-168/01 Bosal, p. 37 samt C-446/03 M & S, p. 36. 

184 Mål C-204/90 Bachmann samt C-300/90 Kommissionen mot belgiska staten. 
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EG-domstolen angav i sin motivering till förhandsavgörandet i Bachmann-målet185 att det 
fanns ett samband i den belgiska lagstiftningen mellan avdragsrätten för premier och be-
skattningen av de belopp som utbetalas av försäkringsgivarna.186 I ett sådant system kom-
penserades förlusten av skatteintäkter som följde från avdraget av en framtida beskattnings-
rätt avseende utfallande försäkringsbelopp.187 Skyddet av skattesystemets inre sammanhang 
som i detta fall ansågs befogat bestod i att Bachmann nekades avdrag för sina tyska försäk-
ringspremier i Belgien eftersom Belgien inte hade någon rätt att beskatta eventuellt utfal-
lande försäkringsbelopp.188 EG-domstolen verkar således ha ansett att en sådan skatteför-
mån som erbjöds av den belgiska staten inte kunde lämnas till en person som inte genere-
rade någon inkomst i staten. Av detta framgår att skattesystemets inre sammanhang villko-
rades av att det för en medgiven skatteförmån skulle föreligga en motsvarande beskatt-
ningsrätt. Det skulle alltså finnas ett sammanhang som bevarade kongruensen i det natio-
nella skattesystemet vad gällde medgivande av förmåner och rätt till beskattning. Detta var 
det allmänna intresset som av EG-domstolen ansågs uppfyllt i målet. Sedan EG-domstolen 
i Bachmann och kommissionen mot Belgien godkänt inskränkande åtgärder med hänvis-
ning till skyddet av skattesystemets inre sammanhang har EG-domstolen ändrat inställning 
och antagit ett mer restriktivt förhållningssätt. Skyddet av skattesystemets inre sammanhang 
har därefter inte med framgång kunnat åberopas av medlemsstaterna för att kunna rättfär-
diga en inskränkande nationell åtgärd.189  

En anledning till att skattesystemets inre sammanhang inte har kunnat rättfärdiga en in-
skränkande åtgärd efter Bachmann och kommissionen mot Belgien är att EG-domstolen 
ställde upp ytterligare ett villkor för att rättfärdigandegrunden skulle kunna godkännas. För 
att kunna godkänna en inskränkande nationell åtgärd med skattesystemets inre samman-
hang skulle det förutom ett samband mellan en skatteförmån och beskattning även röra sig 
om endast en enskild skattskyldig.190 Med en enskild skattskyldig menar EG-domstolen att 
det till exempel inte får röra sig om ett moderbolag och ett dotterbolag utan det måste röra 
sig om samma juridiska person för att ett ekonomiskt samband skall anses föreligga. Ge-
nom att ställa upp strikta villkor för tillämpligheten av skattesystemets inre sammanhang 
gjorde EG-domstolen det svårare att åberopa rättfärdigandegrunden. Tanken med sådana 
villkor anser vi har att göra med att EG-domstolen insåg att ett godkännande av skattesy-
stemets inre sammanhang skulle urholka de friheter som ställs upp i EG-fördraget. Detta 
på grund av att EG-domstolen skulle kunna bli tvungen att godkänna inskränkande natio-
nella åtgärder så ofta att det skulle riskera att splittra den gemensamma marknaden.191 

                                                 

185 Mål C-204/90 Bachmann. 

186 Mål C-204/90 Bachmann, p. 21. 

187 Mål C-204/90 Bachmann, p. 22. 

188 Mål C-204/90 Bachmann, p. 23. 

189 Se bland annat mål C-264/96 ICI, p. 29, C-251/98 Baars, p. 40 samt C-168/01 Bosal, p. 30.  

190 Se exempelvis mål C-264/96 ICI, p. 29, C-251/98 Baars, p. 40 samt C-168/01 Bosal, p. 29, 30.  

191 Terra, Ben J.M. och Wattel, Peter J. European Tax Law, s. 120. 
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4.5 Sammanfattande kommentarer 

Har EG-domstolen fastställt att en nationell åtgärd utgör en inskränkning av etableringsfri-
heten är det upp till medlemsstaterna att försöka rättfärdiga de inskränkande åtgärderna.192 
Skulle territorialitetsprincipen anses utgöra en självständig rättfärdigandegrund är det ge-
nom allmänintresset som ställts upp som villkor i Gebhard-testet den får sitt inträde i EG-
rätten.193 Det kan dock vara svårt att avgöra vad som kan anses utgöra ett allmänintresse då 
EG-domstolen inte uttryckligen har preciserat vad som kan anses uppfylla detta. Dessutom 
anser vi att det skulle kunna bli svårt att motivera att territorialitetsprincipen utgör en rätt-
färdigandegrund som uppfyller ett sådant allmänintresse då EG-domstolen antagit ett strikt 
förhållningssätt till skattesystemets inre sammanhang.194 Således verkar det för oss tydligt 
att EG-domstolen önskar minimera rättfärdigandegrundernas tillämplighet vilket också 
torde innebära att EG-domstolen inte gärna accepterar nya rättfärdigandegrunder.  

                                                 

192 Se kapitel 4.1. 

193 Se kapitel 4.3. 

194 Se kapitel 4.4. 
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5 Territorialitetsprincipens ställning inom EG-rätten 

5.1 Inledning 

EG-domstolen har i ett antal mål behandlat territorialitetsprincipen som en eventuell rätt-
färdigandegrund för nationellt inskränkande åtgärder. Användningen av territorialitetsprin-
cipen har inte varit konsekvent, i en del mål har EG-domstolen tillämpat principen såsom 
den definierats inom den internationella skatterätten,195 därav är det av vikt att fastställa 
principens betydelse inom den internationella skatterätten. Inom den internationella skatte-
rätten måste flera suveräna och konkurrerande skattesystem samexistera. I kapitel 2.4. har 
redogjorts för att ett skattesubjekt skall ha en anknytning till en stat för att den staten skall 
ha beskattningsrätt avseende skattesubjektet. En sådan anknytning kan utgöras av antingen 
hemvist eller genom att källan till inkomsten finns i den staten.196 I den internationella rät-
ten krävs alltså en länk mellan staten och skattesubjektet för att staten skall ha behörighet 
att beskatta.197 Härav framgår att en medlemsstat inte med stöd av territorialitetsprincipen 
kan neka en skatteförmån, såsom ett förlustavdrag, eftersom territorialitetsprincipen enbart 
utdelar en behörighet att beskatta. Även dubbelbeskattningsavtal som är ett viktigt instru-
ment inom den internationella skatterätten påvisar att en uppdelning av beskattningsbehö-
righeten inte innebär att stater förhindras att medge exempelvis ett förlustavdrag med stöd 
av territorialitetsprincipen.198 Sammanfattningsvis bör alltså påpekas att ingen del av den in-
ternationella skatterätten ger stater rätt att neka ett avdrag enbart med hänvisning till terri-
torialitetsprincipen eftersom principen endast delar upp beskattningsbehörigheten. Således 
torde inte heller en rätt att neka ett avdrag med hänvisning till territorialitetsprincipen kun-
na göras inom EG-rätten om den där har samma innebörd som i den internationella skatte-
rätten. 

Av EG-domstolens resonemang i andra mål rörande territorialitetsprincipen framgår att 
villkor kan ha ställts upp för territorialitetsprincipens tillämplighet vilket tyder på att princi-
pen inte skulle ha samma betydelse inom EG-rätten som i den internationella skatterätten. 
Dessa mål måste analyseras i sitt sammanhang för att det skall vara möjligt att göra en full-
ständig utredning av territorialitetsprincipens innebörd i EG-rätten samt huruvida den kan 
anses ha en självständig ställning som rättfärdigandegrund. 199 

5.2 Rättspraxis 

5.2.1 Futura  

Första gången EG-domstolen tog upp och erkände territorialitetsprincipen i ett mål röran-
de etableringsfriheten var i Futura Participations SA (nedan kallat Futura) och Singer.200 Bo-
                                                 

195 Se exempelvis mål C-319/02 Manninen, p. 38. och C-446/03 M & S, p. 39, 40. 

196 Generaladvokatens yttrande i mål C-446/03 M & S, p. 60. 

197 Lang, Michael, The Marks & Spencer Case – The Open Issues Following the ECJ´s Final Word, s. 60. 

198 Lang, Michael, The Marks & Spencer Case – The Open Issues Following the ECJ´s Final Word, s. 60. 

199 Mål C-168/01 Bosal, p. 38. 

200 Mål C-250/95 Futura. 
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laget Futura med säte i Frankrike hade etablerat ett fast driftställe, Singer, i Luxemburg och 
frågan i målet rörde det tillvägagångssätt som användes för att fastställa Singers beskatt-
ningsunderlag i Luxemburg.201 Eventuella skattefördelar var beroende av hur beskattnings-
underlaget fastställdes. Enligt dubbelbeskattningsavtalet som fanns mellan Frankrike och 
Luxemburg rörande skatt på inkomst och kapital, stadgades att då ett bolag etablerat ett 
fast driftställe i någon av staterna, hade den stat där det fasta driftstället var beläget rätt att 
beskatta dess inkomster.202 Eftersom Singer var ett fast driftställe och därmed inte hade 
hemvist i Luxemburg beskattades det enbart för inkomster som uppkommit i Luxemburg i 
enlighet med dubbelbeskattningsavtalet.203 Skattebetalare som inte hade hemvist i Luxem-
burg var inte tvingade att föra separata redovisningar för att säkerställa vilka inkomster som 
uppkommit och således skulle beskattas i Luxemburg utan det kunde bestämmas genom en 
så kallad proportionering.204 Proportionering innebar att Futura sammanräknade hela sin 
inkomst och därefter proportionerade ut den del som skulle anses ha uppkommit hos Sin-
ger i Luxemburg. 

Inkomstskattelagen i Luxemburg var för obegränsat skattskyldiga, alltså aktörer med hem-
vist i Luxemburg, utformad så att den beskattade bolagsgrupperingar samlat på hela dess 
inkomst oavsett var den intjänats.205 Skattebetalare med hemvist i Luxemburg hade rätt att 
från den vinst de redovisade dra av förluster som förts fram från tidigare år för att på så 
sätt minska skattebelastningen.206 En förutsättning för en sådan förlustframskjutning var att 
en tillförlitlig redovisning fanns att tillgå från de år förlusterna hänfördes till.207 Även ut-
ländska bolags fasta driftställen fick göra avdrag för tidigare förluster från sin beskattnings-
bara vinst om dessa förluster hade ett samband med inkomsten som uppkommit i Luxem-
burg och om en tillförlitlig redovisning fanns att tillgå hos det fasta driftstället för att säker-
ställa detta. Den redovisning som krävdes var identisk med den som obegränsat skattskyl-
diga bolag i Luxemburg skulle upprätta för att åtnjuta en sådan skattefördel.208 Härav fram-
går att både obegränsat och begränsat skattskyldiga fick göra en förlustframföring om det 
förelåg en ekonomisk länk mellan tidigare förluster och senare beskattningsbar inkomst 
och om en korrekt redovisning förts. 

I målet ansökte Singer om att från sin beskattningsbara vinst få göra ett avdrag för en för-
lust som uppkommit tidigare år trots att vinsten fastställts genom en proportionering och 
att bolaget inte fört separat redovisning, vilket var en förutsättning för att avdraget skulle 
beviljas.209 Även förlusten hade fastställts genom en proportionering och ingen tillförlitlig 
redovisning fanns heller där att tillgå.210 Singer nekades avdraget eftersom villkoren enligt 
                                                 

201 Mål C-250/95 Futura, p. 2.   

202 Mål C-250/95 Futura, p. 3.  

203 Mål C-250/95 Futura, p. 7.  

204 Mål C-250/95 Futura, p. 8. 

205 Mål C-250/95 Futura, p. 5.  

206 Mål C-250/95 Futura, p. 6. 

207 Mål C-250/95 Futura, p. 6. 

208 Mål C-250/95 Futura, p. 9. 

209 Mål C-250/95 Futura, p. 10. 

210 Mål C-250/95 Futura, p. 10. 
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inkomstskattelagen i Luxemburg inte var uppfyllda.211 Futura och Singer överklagade detta 
beslut och hävdade att en sådan reglering stred mot etableringsfriheten som stadgas i artik-
larna 43 EG och 48 EG.212 Detta motiverades med att utländska bolag skulle behöva föra 
dubbel redovisning vilket i sin tur skulle medföra en extra börda på sådana bolag. Det skall 
påpekas att det aktuella utländska bolaget inte förde sådan separat redovisning för det fasta 
driftstället som krävdes för avdragsrätten.213 Härav ställde den nationella domstolen en 
tolkningsfråga till EG-domstolen som gällde den luxemburgska inkomstskattelagens kom-
patibilitet med artikel 43 EG och huruvida villkoren, att fasta driftställens förluster skulle 
ha ett samband med de vinster som uppkom i Luxemburg och att en separat och tillförlitlig 
redovisning skulle finnas för tiden vid förlusterna samt för vinsterna vid avdragstillfället, 
var motiverade.214  

EG-domstolen undersökte Luxemburgs lagstiftning i två steg varav det första gällde den in-
terna situationen mellan inhemska bolag och det fasta driftstället och kravet på en ekono-
misk länk. Det andra steget gällde den gränsöverskridande situationen mellan inhemska bo-
lag och det utländska bolaget och kravet på redovisning vid det fasta driftstället.215 Vad gäll-
er den interna situationen och den ekonomiska länken uttalade EG-domstolen att en lag-
stiftning som beskattar enligt principerna om obegränsad och begränsad skattskyldighet 
och som medger samma ekonomiska förmåner på samma villkor står i överensstämmelse 
med territorialitetsprincipen och kan inte anses inskränka etableringsfriheten.216 Vad gäller 
den gränsöverskridande situationen ansåg EG-domstolen att den inskränkte rätten till fri 
etablering genom att utländska bolag påtvingades en extra börda då de skulle föra dubbel 
redovisning för att få tillgång till skatteförmånen.217 

Vi anser det svårt att enbart utifrån detta uttalande avgöra hur EG-domstolen definierar 
territorialitetsprincipen. Det framgår inte av den rent interna situationen om EG-
domstolen ansåg att territorialitetsprincipen enbart utgjorde en behörighetsfördelningsprin-
cip såsom i den internationella skatterätten.218 EG-domstolen kan även ha ansett att kravet 
på en ekonomisk länk mellan en förlust och en beskattningsbar inkomst var en förutsätt-
ning för att lagstiftningen skulle anses vara i enlighet med territorialitetsprincipen och att 
principen därigenom skulle kunna betraktas som en rättfärdigandegrund.219 Då EG-
domstolen inte gjorde någon jämförelse mellan den rent interna situationen och den gräns-
överskridande situationen som ansågs inskränkande kan detta dock inte anses fastställt. En 
sådan jämförelse menar vi hade varit av intresse eftersom det då hade framgått huruvida 
territorialitetsprincipens erkännande var beroende av att det inte förelåg någon inskränkan-

                                                 

211 Mål C-250/95 Futura, p. 11. 

212 Mål C-250/95 Futura, p. 12. 

213 Mål C-250/95 Futura, p. 10. 

214 Mål C-250/95 Futura, p. 13. 

215 Mål C-250/95 Futura, p. 17. 

216 Mål C-250/95 Futura, p. 20-22. 

217 Mål C-250/95 Futura, p. 24-26. 

218 Se kapitel 2.3. 
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de nationell åtgärd. Enligt oss gjorde EG-domstolen en samlad bedömning av den interna 
situationen istället för att dela upp sin bedömning på en del som avsåg huruvida Luxem-
burgs beskattningsprinciper var i enlighet med territorialitetsprincipen och en del som av-
såg en eventuell inskränkning av etableringsfriheten. Hade EG-domstolen i den gränsöver-
skridande situationen gjort en liknande uppdelning och fastställt att Luxemburg visserligen 
beskattade enligt territorialitetsprincipen men att de aktuella bestämmelserna avseende re-
dovisning stred mot etableringsfriheten, hade slutsatsen kunnat dras att EG-domstolen de-
finierade territorialitetsprincipen såsom en princip som enbart fördelade beskattningsbehö-
righet. Genom det avgörande som EG-domstolen till slut lämnade framgår inte hur territo-
rialitetsprincipen exakt definieras utan det kan enbart anses möjligt att kravet på en ekono-
misk länk är en del av principens uppfyllande.    

Oavsett hur territorialitetsprincipen skulle kunna definieras i förevarande mål är det av in-
tresse att göra en bedömning av hur EG-domstolen skulle ha resonerat om lagstiftningen i 
Luxemburg inte medgett det fasta driftstället ett avdrag. EG-domstolen hade då varit 
tvungen att göra en jämförelse av den objektivt jämförbara situationen mellan inhemska 
bolag och det utländska bolagets fasta driftställe etablerat i Luxemburg. Vid en sådan jäm-
förelse skulle EG-domstolen troligen ha kommit fram till att det förelåg en objektivt jäm-
förbar situation eftersom utländska bolags fasta driftställen har ansetts jämförbara med in-
hemska bolag.220 Därmed skulle de luxemburgska åtgärderna ha ansetts utgöra en inskränk-
ning av etableringsfriheten. För att återknyta till det vi nämnt ovan erkände EG-domstolen 
i Futura territorialitetsprincipen i samband med att den fastställde att en åtgärd inte ansågs 
inskränkande. I ett fall med en inskränkande åtgärd hade EG-domstolen varit tvungen att 
antingen dela upp sin bedömning genom att uttala att beskattningen skedde enligt territo-
rialitetsprincipen men att åtgärden i sig stred mot etableringsfriheten eller inte uttalat sig 
om territorialitetsprincipen alls såsom fallet var i den gränsöverskridande situationen i Fu-
tura. Vi vill påvisa att EG-domstolen förmodligen inte tagit upp territorialitetsprincipen vid 
en inskränkande situation eftersom de hade möjlighet att göra en sådan bedömning i Futu-
ra men inte gjorde det. Det hade dock varit av intresse att EG-domstolen gjort en sådan ut-
redning för att klargöra definitionen av territorialitetsprincipen.  

Sammanfattningsvis innebar Futura inte att territorialitetsprincipen definierades i EG-
rättslig  mening. EG-domstolen hade en möjlighet att definiera territorialitetsprincipen ge-
nom att EG-domstolen kunde ha utrett den gränsöverskridande situationen, som utgjorde 
en inskränkning, mer ingående. Den utredningen jämfört med uttalandet i den interna situ-
ationen som i sig inte utgjorde någon inskränkning hade kunnat klargöra territorialitetsprin-
cipens definition. Genom att inte gå in på territorialitetsprincipen i båda situationerna läm-
nade EG-domstolen principen odefinierad. Det är inte heller klarlagt huruvida den direkta 
länken skall anses utgöra en villkor för att kunna åberopa territorialitetsprincipen som en 
rättfärdigandegrund. 

5.2.2 Bosal 

Även målet Bosal221 rörde tolkning av artiklarna 43 EG och 48 EG avseende etableringsfri-
het. Frågan i målet var huruvida de nederländska reglerna om moderbolags rätt till avdrag 

                                                 

220 Se C-311/97 Royal Bank of Scotland där EG-domstolen gör en jämförelse mellan inhemska bolag och ut-
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för kostnader hänförliga till andelsinnehav i dotterbolag kunde anses strida mot etablerings-
friheten. De inhemska reglerna stadgade att vid fastställandet av ett moderbolags inkomst 
skulle kostnader som var hänförliga till andelsinnehav i dotterbolag dras av om kostnaderna 
var möjliga att hänföra till inkomster som skulle beskattas i Nederländerna.222 Härav fram-
går att Nederländerna ställde upp ett krav på en ekonomisk länk mellan en kostnad och en 
senare rätt till beskattning inom Nederländerna för att medge ett avdrag. För moderbolag 
med innehav i utländska dotterbolag var detta avdrag således endast möjligt om utländska 
dotterbolag i sin tur etablerat fasta driftställen i Nederländerna och som där genererade in-
komst.223 Reglerna gällande rätten att neka avdrag för moderbolags innehav i utländska dot-
terbolag hade Nederländerna implementerat genom ett direktiv som gav medlemsstater en 
rätt att i sin nationella lagstiftning föreskriva att eventuella kostnader som avsåg innehav i 
dotterbolag inte fick dras av från moderbolagets beskattningsbara vinst.224 Bosal var ett ne-
derländskt holdingbolag som innehade andelar i dotterbolag med hemvist i andra medlems-
stater och det var för dessa andelar Bosal yrkade avdrag från sin beskattningsbara in-
komst.225 Avdragsyrkandet avslogs av den nederländska skattemyndigheten226 eftersom de 
utländska dotterbolagen inte genererade några inkomster i Nederländerna.227 Bosal överkla-
gade beslutet och den nederländska domstolen beslöt att vilandeförklara målet och hän-
skjuta tolkningsfrågor till EG-domstolen för att få klarhet i huruvida de nederländska reg-
lerna rörande rätt till avdrag för andelsinnehav stred mot etableringsfriheten.228 Den hän-
skjutande nederländska domstolen medgav att villkoret för avdragsrätten i den interna lag-
stiftningen förvisso utgjorde ett hinder för etableringsfriheten eftersom den skulle kunna 
påverka ett moderbolags beslut om vart bolaget skulle välja att etablera sig. Trots detta me-
nade den nationella domstolen att en sådan inskränkning skulle kunna vara motiverad med 
hänvisning bland annat till territorialitetsprincipen.229  

Nederländerna motiverade sitt åberopande av territorialitetsprincipen med hur EG-
domstolen erkänt principen i Futura.230 I brist på en klargörande definition av territoriali-
tetsprincipen i Futura anser vi att Nederländerna hade uppfattat avgörandet i Futura som 
om en ekonomisk länk mellan en kostnad och senare beskattningsrätt tillsammans med en 
icke inskränkande åtgärd uppfyllde förutsättningarna för territorialitetsprincipen som rätt-
färdigandegrund. Att det inte förelåg någon inskränkande åtgärd ansåg Nederländerna kun-
de stödjas av att situationen för inhemska och utländska dotterbolag som inte genererade 
inkomst i Nederländerna inte var objektivt jämförbar.231 Nederländerna ansåg att den eko-
nomiska länken i den nationella lagstiftningen motsvarade den ekonomiska länken i Futura 

                                                 

222 Mål C-168/01 Bosal, p. 8. 

223 Mål C-168/01 Bosal, p. 8. 

224 Mål C-168/01 Bosal, p. 2. 
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och att den med stöd av det skulle godkännas. Vid sin prövning bortsåg EG-domstolen 
från att utreda den objektivt jämförbara situationen i detta avseende och uttalade istället att 
det i Futura endast handlade om en enskild skattskyldig, 232 därefter lämnade EG-domstolen 
territorialitetsprincipen i den delen av sin bedömning. Vad EG-domstolen menade med att 
det i Futura endast handlade om en skattskyldig var att det utländska bolaget hade etablerat 
sig genom ett fast driftställe i Luxemburg. Det fasta driftstället räknades in i det utländska 
bolagets verksamhet och utgjorde således inte en enskild juridisk person. I Bosal handlade 
det om två skattskyldiga genom att moderbolaget etablerat dotterbolag istället för fast drift-
ställe och det var detta som låg till grund för att EG-domstolen avfärdade territorialitets-
principen såsom den erkändes i Futura. 

Även om EG-domstolen i Bosal avfärdade nederländernas yrkande genom att ställa upp ett 
krav på en enskild skattskyldig ifrågasätter vi varför EG-domstolen inte gjorde en utförlig 
jämförelse mellan de lagstiftningar som var aktuella i målen då de innehöll stora likheter. I 
Futura stadgade Luxemburgs lagstiftning att enbart förluster som kunde hänföras till Lux-
emburg skulle få dras av mot vinster som genererats i Luxemburg, det vill säga att det skul-
le finnas en ekonomisk länk mellan förlust och inkomst.233 EG-domstolen i Futura erkände 
att lagstiftningen som ställde upp ett krav på en ekonomisk länk för att medge ett avdrag 
stod i överensstämmelse med territorialitetsprincipen då lagstiftningen inte inskränkte eta-
bleringsfriheten.234 Den nederländska lagen som var aktuell i Bosal hade en liknande ut-
formning genom att moderbolags rätt att från sin skattepliktiga vinst göra avdrag för kost-
nader hänförliga till andelsinnehav uteslutande bestämdes av huruvida dessa kostnader in-
direkt hade en ekonomisk länk med skattepliktiga inkomster i Nederländerna.235 Dessutom 
åberopade Nederländerna i Bosal att inhemska och utländska dotterbolag inte befann sig i 
en jämförbar situation och därmed inskränkte inte heller den nederländska lagstiftningen 
etableringsfriheten då den nekade avdrag för innehav i utländska dotterbolag.236 Förutsatt 
att EG-domstolen skulle godta Nederländernas åberopande i Bosal att inhemska och ut-
ländska dotterbolag inte kunde anses befinna sig i en objektivt jämförbar situation skulle 
detta innebära att etableringsfriheten inte inskränktes och den enda skillnaden mellan Futu-
ra och Bosal skulle då vara att det i Bosal förelåg en gränsöverskridande situation. 

Vi anser att en jämförelse av sakomständigheterna i Futura och Bosal kunde ha medgett 
Nederländerna rätten att i Bosal neka det aktuella avdraget med hänvisning till hur EG-
domstolen erkände territorialitetsprincipen i Futura. Vi anser att det beror på att den eko-
nomiska länk som krävde ett samband mellan en förlust och motsvarande vinst för att 
medge ett avdrag som ansågs stå i enlighet med territorialitetsprincipen i Futura återfanns i 
Bosal genom att kostnader skulle ha ett samband med inkomst för att ett avdrag skulle 
godkännas. Vi vill dock påpeka att det för att få neka ett avdrag först måste fastställas att 
den nederländska lagstiftningen som var aktuell i Bosal inte i sig var inskränkande.  En så-
dan utredning skall basera sig på huruvida inhemska och utländska dotterbolag kunde anses 
befinna sig i en objektivt jämförbar situation eller inte. Detta följer av att en medlemsstat 
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inte får tillämpa olika regler på jämförbara situationer.237 Hade en sådan utredning i Bosal 
funnit att de inhemska och utländska dotterbolagen inte kunde anses befinna sig i en jäm-
förbar situation hade det inte funnits någon grund för att inte tillåta Nederländerna en rätt 
att neka avdraget.  

EG-domstolen undvek enligt vår mening att göra en jämförelse mellan omständigheterna i 
Futura och Bosal på grund av att en sådan jämförelse skulle kunna ha lett till att Nederlän-
derna i Bosal hade fått neka avdraget. Bristen på EG-domstolens definition av territoriali-
tetsprincipen i Futura gör det förståligt att principen tolkas såsom att det uppställs som ett 
krav att det skall föreligga en ekonomisk länk för att kunna åberopa principen. Skulle EG-
domstolen i Bosal ha erkänt territorialitetsprincipen genom kravet på en direkt länk skulle 
principen ha fått fäste som en självständig rättfärdigandegrund eftersom EG-domstolen då 
gjort principen beroende av särskilda krav. Istället för att befästa territorialitetsprincipens 
ställning som självständig rättfärdigandegrund eller avfärda den genom att förtydliga prin-
cipens verkliga innebörd avvisar EG-domstolen principen genom att ignorera den ekono-
miska länken och istället yttra att det i Futura var fråga om en enskild skattskyldig. Frågan 
är om det var ett genomtänkt krav av EG-domstolen att territorialitetsprincipen skulle vara 
beroende av att det rörde sig om en enskild skattskyldig. En eventuell möjlighet är att det 
snarare var en enkel utväg för EG-domstolen att åberopa att det i Futura endast rörde en 
skattskyldig. Därmed kunde EG-domstolen undvika att ta ställning till problematiken kring 
territorialitetsprincipen som en rättfärdigandegrund. EG-domstolen har i sin praxis varit re-
striktiv vad gäller att erkänna rättfärdiganden av inskränkande nationella åtgärder och att 
den i Bosal fortsatte med en restriktiv hållning anser vi inte förvånansvärt. Genom att er-
känna nya rättfärdigandegrunder ger EG-domstolen medlemsstaterna fler möjligheter att 
rättfärdiga inskränkande nationella åtgärder. Detta är från EG-rättens sida inte önskvärt ef-
tersom skapandet av en gemensam marknad som är ett av EG-fördragets främsta mål,238 i 
så fall skulle äventyras. 

Den restriktiva hållning som EG-domstolen antagit vad gäller rättfärdigandet av nationella 
inskränkande åtgärder bekräftas av att rättfärdigandegrunden rörande skyddet av skattesy-
stemets inre sammanhang enbart godkänts i två mål. I Bachmann godkändes skattesystem-
tes inre sammanhang på samma sätt som i Futura genom att det förelåg en ekonomisk länk 
mellan avdragsrätt för premier och en senare beskattning av belopp som utbetalas av för-
säkringsgivare.239 I ett sådant system kompenseras förlusten av skatteintäkter som följer 
från avdraget av framtida beskattningsrätt avseende utfallande försäkringsbelopp.240 Efter 
detta mål ansåg inte EG-domstolen att det längre räckte med en ekonomisk länk för att 
skattesystemets inre sammanhang skulle kunna rättfärdiga en inskränkande nationell åtgärd. 
Istället krävdes i efterföljande mål, precis som i Bosal, att det endast skulle röra en enskild 
skattskyldig.241   

Resonemanget kring skattesystemets inre sammanhang bekräftar det vi nämnt ovan röran-
de EG-domstolens ovilja att erkänna nya rättfärdigandegrunder såsom territorialitetsprinci-
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pen. Detta stöds även av Terra och Wattel som anser att EG-domstolen ångrade sig efter 
det att den i Bachmann accepterat skyddet av skattesystemets inre sammanhang som en 
rättfärdigandegrund av inskränkande nationella åtgärder.242 Hade EG-domstolen fortsatt att 
erkänna skattesystemets inre sammanhang utan att begränsat dess tillämpning skulle den 
gemensamma marknaden på sikt riskera att splittras.243 Vi anser att EG-domstolen med be-
aktande av problematiken kring skattesystemets inre sammanhang måste ha insett att ett 
erkännande av territorialitetsprincipen senare skulle leda till oönskade effekter för den inre 
marknaden. Härav anser vi att EG-domstolen oavsett huruvida de ansåg att territorialitets-
principen utgjorde en rättfärdigandegrund eller inte, ställde upp kravet på en enskild skatt-
skyldig för att försvåra tillämpligheten av principen och därigenom skydda den inre mark-
naden.  

Kravet på att det endast skall röra sig om en skattskyldig för att territorialitetsprincipen 
skall kunna åberopas som rättfärdigandegrund kan visserligen motiveras med att den inre 
marknaden bör skyddas. Trots detta kan det ifrågasättas om inte kravet är för långtgående. 
Det fungerade system med exempelvis avräkning av skatter som finns mellan medlemssta-
ter skulle kunna äventyras om skattefördelar enbart tillkom de bolagskonstellationer som 
utgjordes av en skattskyldig.244 I teorin skulle koncerner kunna undkomma detta krav ge-
nom att konsolidera moderbolag och dotterbolag och på så sätt kunna åberopa territoriali-
tetsprincipen eftersom de då skulle utgöra endast en enskild skattskyldig.245 I praktiken är 
det naturligtvis inte rimligt att koncerner faktiskt skulle konsolidera sina bolag för att erhål-
la sådana fördelar, men att rättsföljden av ett organisatoriskt val kan medföra så stora skill-
nader i skattehänseende är ändå intressant. Ytterligare en synpunkt är att Bosal-målet kunde 
ha blivit ett mål av betydelse genom att EG-domstolen istället för att fastställa kriteriet med 
en och samma skattskyldig kunde ha utgått från gruppen som helhet, det vill säga att ett 
moderbolag och dess dotterbolag skulle anses utgöra en entitet istället för två separata. En 
sådan lösning kan verka konstig men eftersom ett dotterbolag anses vara en etablering 
gjord av moderbolaget i enlighet med etableringsfriheten i artiklarna 43 EG och 48 EG 
skulle de kunna behandlas som en enhet istället för två.246 

För att återkomma till resonemanget rörande inhemska och utländska dotterbolag så kom 
EG-domstolen i Bosal med ett principiellt intressant uttalande. Nederländerna anförde att 
det inte förelåg någon inskränkning eftersom utländska dotterbolag inte genererade någon 
inkomst i Nederländerna och därmed var det befogat att neka moderbolaget avdrag härrö-
rande från utländska dotterbolags förluster.247 EG-domstolen liksom generaladvokaten av-
färdade dock detta som irrelevant eftersom de ansåg att det var moderbolaget och inte dot-
terbolagen som behandlades på ett inskränkande sätt beroende på var det valde att etablera 
sina dotterbolag. En jämförelse av moderbolagets situation skulle därför ha varit mer rele-
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vant.248 Vi anser att EG-domstolen menade att moderbolag skall anses befinna sig i en skat-
temässigt jämförbar situation oavsett var det etablerat sina dotterbolag. Av fast praxis 
framgår klart att då det föreligger en objektivt jämförbar situation får inte etableringsfrihe-
ten inskränkas.249 Ytterligare en grund till att dotterbolagens objektiva situation inte var re-
levant i målet var att dotterbolag utgör enskilda skattesubjekt och aldrig beskattas hos mo-
derbolaget oavsett deras etableringsort.250 Därmed kvarstår endast dotterbolagens olika eta-
bleringsort som jämförelsekriterium och att motivera en inskränkning enbart på grund av 
etableringsort är svårt.   

Det kan anses anmärkningsvärt att EG-domstolen inte gjorde en jämförelse mellan moder-
bolagets situation då det etablerat ett fast driftställe eller dotterbolag i annan medlemsstat.251 
Den verkliga diskrimineringen kan anses ligga i att rättfärdigandet av både skattesystemets 
inre sammanhang och territorialitetsprincipen skulle vara beroende av att det handlar om 
en och samma skattskyldig. Eftersom moderbolag och dotterbolag anses utgöra två skilda 
juridiska personer och ett moderbolag och fast driftställe anses utgöra en juridisk person så 
blir skattefördelen beroende av hur moderbolaget väljer att etablera sig.252 En jämförelse ut-
ifrån moderbolagets perspektiv beroende på om det etablerar ett fast driftställe eller ett dot-
terbolag i en annan medlemsstat skulle förmodligen ge att etableringsformerna ansågs be-
finna sig i en jämförbar situation utifrån de faktiska omständigheterna. Detta anser vi beror 
på att den enda uppenbara skillnaden utgörs av att verksamheterna bedrivs i två olika for-
mer. De yttre omständigheterna vad gäller verksamhetsutövning skulle kunna bedömas 
vara desamma. Vi anser att det riktiga tillvägagångssättet att fastställa inskränkningen i detta 
mål hade varit att beakta den likhet som faktiskt ligger i en direkt investering i ett fast drift-
ställe och indirekt investering i ett dotterbolag och därefter utreda huruvida det är motive-
rat att tillämpa olika regler på sådana jämförbara situationer. Trots att detta resonemang 
eventuellt skulle ha lett till samma resultat som det EG-domstolen faktiskt kom fram till 
genom sin egen bedömning, anser vi att en sådan jämförelse hade varit lättare att acceptera 
då det hade klargjort det sätt en objektivt jämförbar situation skall fastställas på. Av ännu 
större vikt hade ett sådant resonemang varit om EG-domstolen kommit fram till att ut-
ländska fasta driftställen och utländska dotterbolag inte kunde anses befinna sig i en objek-
tivt jämförbar situation utifrån faktiska omständigheter. Då hade de nederländska reglerna 
godkänts utifrån bedömningen om en objektivt jämförbar situation eftersom det är god-
känt att tillämpa olika regler på situationer som inte är jämförbara. I Bosal rådde bevisligen 
oenighet om vilken objektiv situation som skulle jämföras. Eftersom EG-domstolen inte 
har varit tydlig i hur de aktuella situationerna valts ut uppstår förvirring hos medlemsstater-
na då de åberopar att en situation inte skall anses vara objektivt jämförbar. Den möjlighet 
som väljs kan ha viktiga rättsföljder vilket framgår av Bosal där tre möjliga jämförelser av 
den objektiva situationen fanns. Vi anser att EG-domstolen har valt att inte vara tydliga på 
detta område eftersom det skulle kunna uppstå en situation då EG-domstolen inte har möj-
lighet att skydda etableringsfriheten utan att gå emot sin egen praxis, något som EG-
domstolen inte gärna uttryckligen gör.  
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Efter en invecklad bedömning kom EG-domstolen ändå slutligen fram till att den neder-
ländska lagstiftningen avskräckte moderbolag att etablera dotterbolag i andra medlemssta-
ter.253 Detta motiverades genom Nederländernas tillämpning av direktivet vilket medförde 
att endast moderbolag med utländska dotterbolag, som inte genererade någon vinst i Ne-
derländerna, blev föremål för denna inskränkning.254 Det skall alltså påpekas att det var 
Nederländernas tillämpning av direktivet som utgjorde inskränkningen av etableringsfrihe-
ten och inte direktivet i sig. Generaladvokaten påpekade i sitt förslag till avgörande att den 
nationella lagstiftningen inte skulle behövt anses inskränkande om bestämmelserna tilläm-
pats konsekvent. Det var först genom det villkor att moderbolaget endast fick göra avdrag 
för kostnader som härrörde från de dotterbolag som genererade inkomst i Nederländerna 
som åtgärden inskränkte etableringsrätten.255  

Den nederländska lagstiftningen respekterade således inte EG-rätten enligt EG-domstolen 
eftersom Nederländerna tillämpade direktivet på ett diskriminerande sätt.256 Ett av gemen-
skapens mål är att undanröja hinder för etableringsfriheten i skattehänseende samt att upp-
rätta en fungerande inre marknad.257 EG-domstolen har i flera mål fastställt att även om di-
rekta skatter inte faller inom gemenskapens behörighet så skall medlemsstaterna respektera 
EG-rätten då de utformar sina skattelagstiftningar för att målen skall kunna uppfyllas.258 
Generaladvokaten uttalade särskilt i sitt förslag till förhandsavgörande i Bosal att oavsett 
om andra förmåner eventuellt kunde kompensera ett missgynnande så innebar inte det att 
Nederländerna befriades från kravet att få bort samtliga hinder för etableringsfriheten.259 
Detta innebär att medlemsstater inte kan förlita sig på att andra medlemsstater har förmå-
ner som kompenserar en nationell inskränkande lagstiftning. Det är upp till varje medlems-
stat att ha en nationell lagstiftning som är helt fri från regler som kan inskränka etablerings-
friheten.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att Bosal inte klargjorde problematiken kring huruvida 
territorialitetsprincipen kan anses utgöra en självständig rättfärdigandegrund. Den ekono-
miska länken som i Futura ansågs var i enlighet med territorialitetsprincipen och som Ne-
derländerna i Bosal åberopade för att rättfärdiga sin inskränkande nationella åtgärd beakta-
des inte av EG-domstolen. Detta är anmärkningsvärt då omständigheterna i målen var lika, 
än mer anmärkningsvärt var det att EG-domstolen istället verkade ställa upp ett nytt villkor 
på att det skulle röra sig om en enskild skattskyldig. Ett sådant villkor tyder på att EG-
domstolen drar sig för att uttryckligen erkänna territorialitetsprincipen som en rättfärdigan-
degrund och samtidigt inte uttryckligen vill avfärda principen som en sådan.  
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5.2.3 Manninen 

Målet Manninen260 avsåg tolkningen av artiklarna 56 EG och 58 EG avseende fri rörlighet 
av kapital.261 Vi vill påpeka att även om uppsatsen inte behandlar fri rörlighet av kapital är 
resonemanget kring territorialitetsprincipen av intresse för vår utredning. Vi önskar alltså 
enbart använda målet för att påvisa hur EG-domstolen har resonerat kring territorialitets-
principen och på grund av detta kommer målet inte behandlas i den del praxis sammanta-
get analyseras.  

Artikel 56 EG fastställer att alla restriktioner som påverkar kapitalets fria rörelser skall vara 
förbjudna.262 Av artikel 58.1a EG framgår att medlemsstaterna oberoende av artikel 56 EG 
kan tillämpa bestämmelser i sin interna skattelagstiftning som gör skillnad på skattebetalare 
om de har olika bostadsort eller då de har investerat sitt kapital på olika ort.263 Även om 
medlemsstater genom nämnda bestämmelse ges ett visst handlingsutrymme att göra skill-
nad på skattebetalare med olika bostadsort eller då kapital investerats på olika ort, framgår 
av artikel 58.3 EG att detta inte får utnyttjas för en godtycklig diskriminering, det vill säga 
en diskriminering utan sakliga grunder eller utgöra en förtäckt begränsning av den fria rör-
ligheten för kapital enligt artikel 56 EG.264 Ytterligare ett sätt att rättfärdiga en inskränkande 
lagstiftning är att påvisa att åtgärden omfattar situationer som objektivt sett inte är lika. 
Medlemsstater har alltså ingen skyldighet att tillämpa likadana regler på situationer som inte 
är objektivt lika.265 

Utdelning från ett finskt eller utländskt börsnoterat bolag utgör enligt den finska skattelag-
stiftningen, för personer som är obegränsat skattskyldiga i Finland, en beskattningsbar in-
komst av kapital.266 Då bolag beskattas för sin vinst och aktieägare för sin utdelning upp-
kommer en dubbelbeskattning som den finska inkomstskattelagen har för avsikt att undvi-
ka genom ett system med gottgörelse för aktieägare.267 Förfarandet innebär att aktieägare 
inte behöver betala mer skatt än vad som belastar ett bolags vinst i första ledet,268 detta gäll-
er dock bara om aktieutdelningen sker från bolag med säte i Finland till förmån för perso-
ner som är obegränsat skattskyldiga i Finland.269 Manninen som var obegränsat skattskyldig 
i Finland, men ägde aktier i ett svenskt börsnoterat bolag,270 ifrågasatte om de finska be-
stämmelserna om beskattning av aktieutdelning var förenliga med EG-rätten.271 Den utdel-
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ning som erhölls från det svenska bolaget var inte föremål för samma skattelättnad som ut-
delning från finska bolag. Eftersom vinsten från det svenska bolaget belagts med bolags-
skatt i Sverige och sedermera även med skatt för inkomst av kapital i Finland, uppkom en 
större beskattningsbörda än vid rent interna utdelningar.272  

Finlands högsta förvaltningsdomstol ställde med bakgrund av de finska reglerna två tolk-
ningsfrågor till EG-domstolen.273 Den första frågan gällde artikel 56 EG och huruvida den 
bestämmelsen utgjorde ett hinder för de finska reglerna om skattetillgodohavande då de 
gjorde skillnad på om utdelningar till obegränsat skattskyldiga i Finland kom från ett finskt 
eller ett svenskt bolag.274 Den andra frågan gällde om artikel 58 EG kunde rättfärdiga de 
finska reglerna om skattetillgodohavande som endast beviljade skattetillgodohavande för 
utdelning av bolag som erlagt skatt i Finland, detta var inte fallet med svenska bolag efter-
som de inte beskattas i Finland.275 

EG-domstolen började med att fastställa att det system med skattetillgodohavanden som 
Finland hade, behandlade obegränsat skattskyldiga som erhöll utdelning från bolag etable-
rade i någon annan medlemsstat mindre fördelaktigt än då utdelningen erhölls från finska 
bolag.276 Detta på grund av att skattetillgodohavandet enbart beviljades då bolagen var eta-
blerade i Finland.277 Utformningen av en sådan skattelagstiftning avskräckte inte bara per-
soner som var obegränsat skattskyldiga i Finland att investera kapital i bolag med säte i 
andra medlemsstater,278 den gjorde det också svårare för utländska bolag att locka finska 
investerare eftersom det inte var lika gynnsamt att investera i dessa bolag.279 Av detta reso-
nemang följer att den finska lagstiftningen begränsade den fria rörligheten av kapital och 
var därmed förbjuden enligt artikel 56 EG.280  

I målet åberopades att utdelningar som lämnats av inhemska och utländska bolag var så 
olika att det rättfärdigade skillnaden i behandlingen enligt artikel 58.1a EG.281 Dessutom 
åberopades att de finska bestämmelserna stod i överensstämmelse med territorialitetsprin-
cipen och därmed inte skulle anses strida mot fördragsbestämmelserna avseende fri rörlig-
het för kapital.282 EG-domstolen avfärdade att de finska bestämmelserna var ett uttryck för 
territorialitetsprincipen såsom den åberopades i Futura. Detta på grund av att det i föreva-
rande mål handlade om en obegränsat skattskyldig person i Finland och därmed förelåg det 
inte något hinder för Finland enligt deras interna rätt att bevilja ett skattetillgodohavande 
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även för de utländska utdelningarna genom territorialitetsprincipen.283 Generaladvokaten i 
Manninen uttalade att EG-domstolen tolkade territorialitetsprincipen såsom att medlems-
staten beskattar enligt hemvist-och källstatsprincipen och då förevarande mål behandlar en 
obegränsat skattskyldig medger inte territorialitetsprincipen att medlemsstaten inte skall ta 
hänsyn till den i utomlands erlagda bolagsskatten.284 EG-domstolen lade alltså i detta utta-
lande tyngd på territorialitetsprincipens innebörd såsom den förstås i den internationella 
skatterätten, nämligen den beskattningsbehörighet principen delar ut.285 Eftersom Finland 
beskattade enligt territorialitetsprincipen och det rörde sig om en obegränsat skattskyldig 
som befann sig i en jämförbar situation oavsett varifrån han erhöll sin utdelning så var det 
en rent intern vägran att tillåta skattelättnaden. Frågan blir då om denna vägran egentligen 
inte vilade på andra grunder, såsom att undgå en skatteintäktsminskning vilket hade varit 
resultatet av ett godkänt skattetillgodohavande utan motsvarande beskattning. En sådan 
grund har genom EG-domstolens praxis aldrig rättfärdigats och gjordes inte heller i detta 
mål.286  

EG-domstolen undersökte också huruvida en person som var obegränsat skattskyldig i 
Finland skulle anses befinna sig i en objektivt jämförbar situation oavsett från vilken med-
lemsstat han erhöll sin utdelning.287 Hade skattebestämmelserna i den utländska medlems-
staten varit utformade på ett sådant sätt att de uteslutit risken för dubbelbeskattning av ak-
tieutdelning redan i den staten, likt de finska bestämmelserna, så kunde personer som var 
obegränsat skattskyldiga i Finland förvisso ansetts ha befunnit sig i olika situationer.288 En-
ligt det dubbelbeskattningsavtal som fanns mellan de nordiska länderna neutraliserades 
dock inte effekten av dubbelbeskattning härav, utan aktieutdelning från såväl finska som 
svenska bolag kunde bli föremål för dubbelbeskattning för en i Finland obegränsat skatt-
skyldig person.289 Aktieägare befann sig därmed i en objektivt jämförbar situation oavsett 
om de erhöll utdelning från Finland eller Sverige.290  

Stadgandet att eventuella skatteförmåner i en medlemsstat skulle kunna kompensera nack-
delar i en annan stämmer inte överens med det yttrande som generaladvokaten lämnade i 
Bosal. Här uttalade generaladvokaten att kompenserande skattefördelar inte fritog en med-
lemsstat från skyldigheten att eliminera hinder i sin interna skattelagstiftning.291 Det kan 
alltså ifrågasättas om EG-domstolen gör en bedömning utifrån två kompletterande lagstift-
ningar eller enbart huruvida en särskild lagstiftning är inskränkande. Skulle EG-domstolen 
ta hänsyn till två lagstiftningar skulle utgången kunna bli olika beroende på vilka lagstift-
ningar som var aktuella i just den tvisten. Detta borde inte vara syftet med EG-fördraget 
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eftersom det stadgar att medlemsstater skall eliminera hinder i sin enskilda nationella lag-
stiftning.292 Även om detta problemet möjligen kan ses som irrelevant har ändå EG-
domstolen påpekat att territorialitetsprincipen aldrig kan användas som rättfärdigandegrund 
då en objektivt jämförbar situation föreligger.293 Detta innebär att territorialitetsprincipen 
som rättfärdigandegrund kan bli oåtkomlig i ett fall enbart genom att två lagstiftningar 
kompletterar varandra och en objektivt jämförbar situation inte kan anses föreligga. Men i 
ett annat fall kan den bli tillämplig på grund av att lagstiftningarna inte kompletterar var-
andra och en objektivt jämförbar situation anses föreligga.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att EG-domstolen i förevarande mål inte uttalade nå-
got om en ekonomisk länk eller om en enskild skattskyldig då målet rörde fri rörlighet av 
kapital. Det som ändå gjorde avgörandet i Manninen viktigt var att EG-domstolen tog ett 
steg närmare att definiera territorialitetsprincipen genom att påpeka att principen i sig inte 
ger stöd för en medlemsstat att neka en obegränsat skattskyldig ett skattetillgodohavande. 

5.2.4 Marks & Spencer 

Målet Marks & Spencer294 (nedan kallat M & S) är ett av de senare mål rörande artiklarna 43 
EG och 48 EG som avgjorts av EG-domstolen där territorialitetsprincipen åberopats. Må-
let rörde det brittiska moderbolaget M & S som nekades en skattelättnad vilken innebar att 
från sin beskattningsbara vinst i Storbritannien dra av förluster som uppkommit i dotterbo-
lag etablerade i andra medlemsstater.295 Den brittiska inkomstskattelagen stadgade att bolag 
hemmahörande i Storbritannien var obegränsat skattskyldiga för sin världsomspännande 
vinst och att bolag som bedrev verksamhet i Storbritannien genom exempelvis ett fast 
driftställe var begränsat skattskyldig för den inkomst som uppkommit i Storbritannien.296 
Av detta framgår att Storbritannien beskattade enligt territorialitetsprincipen såsom den 
förstås i internationell skatterätt.297 Storbritannien hade också upprättat dubbelbeskatt-
ningsavtal med bland annat Tyskland, Frankrike och Belgien där det framgick att utländska 
dotterbolag till moderbolag med hemvist i Storbritannien endast beskattades i Storbritanni-
en då de bedrev verksamhet där genom ett fast driftställe.298 Den skattelättnad som det var 
fråga om i målet var ett så kallat koncernavdrag som gjorde det möjligt att utjämna resultat 
inom en koncern.299 Brittisk lagstiftning angav att möjligheten till ett sådant avdrag endast 
tillkom de bolag i en koncern som var helt etablerade i Storbritannien. Således tilläts inte 
koncernavdrag hänförliga till dotterbolag etablerade i andra medlemsstater.300 Härav fram-
går att den brittiska lagstiftningen ställde upp krav på en ekonomisk länk inom Storbritan-
nien mellan medgivande av ett förlustavdrag och en kompenserande beskattningsrätt. I må-
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let bedrev de utländska dotterbolagen verksamhet i andra medlemsstater och hade således 
sin hemvist där. Då de inte etablerat fasta driftställen i Storbritannien hade de heller ingen 
verksamhet med anknytning till staten.301 Att M & S inte beviljades avdrag för dessa dotter-
bolags förluster berodde därmed på att förlusterna inte uppkommit i Storbritannien.302  

Med bakgrund av detta mottog EG-domstolen ett antal tolkningsfrågor. Den mest relevan-
ta frågan var huruvida den brittiska lagstiftningen, vilken gjorde skillnad på möjligheten till 
koncernavdrag beroende på dotterbolagens etableringsort, stred mot artiklarna 43 EG och 
48 EG.303 EG-domstolen kom fram till att koncernavdraget innebar en ekonomisk förmån 
för en koncern och att inte medge samma förmån för koncerner med utländska dotterbolag 
kunde inskränka etableringsfriheten genom att moderbolaget avskräcktes från att etablera 
sig i andra medlemsstater.304 De brittiska reglerna ansågs därmed stå i strid med etablerings-
friheten.305 Storbritannien åberopade att den inskränkande lagstiftningen var berättigad ef-
tersom lagstiftningen stod i enlighet med territorialitetsprincipen. Detta motiverades med 
att Storbritannien saknade beskattningsbehörighet avseende de utländska dotterbolagen 
och att behörigheten att beskatta sådana bolag tillkom staten där etableringen skett.306 
Därmed ansåg inte Storbritannien att inhemska och utländska dotterbolag befann sig i en 
objektivt jämförbar situation.307 Dessutom åberopade Storbritannien ytterligare tre rättfär-
digandegrunder för att motivera sin inskränkande lagstiftning.308 EG-domstolen kom sena-
re fram till att de tre rättfärdigandegrunderna sammantagna var ägnade att uppnå ett legi-
timt syfte som överensstämde med EG-fördraget och som kunde anses uppfylla ett sådant 
allmänintresse som ställdes upp som krav i Gebhard för att rättfärdiga inskränkande natio-
nell lagstiftning.309 

Att hemvist kan utgöra en grund som rättfärdigar en olikbehandling står klart, men etable-
ringsfriheten skulle urholkas om hänsyn inte togs även till andra omständigheter.310 EG-
domstolen uttalade därför att det i varje enskilt fall skall undersökas om en inskränkande 
åtgärd kan anses motiverad med hänsyn till sakliga omständigheter.311 Det tål att påpekas 
att EG-domstolen här verkade gå på Storbritanniens linje och faktiskt gjorde en jämförelse 
mellan de inhemska och utländska bolagens objektiva situation istället för att avfärda den 
som irrelevant såsom den gjorde i Bosal. Varför EG-domstolen i detta mål fann det rele-
vant att jämföra dotterbolagens situationer istället för moderbolagets framgår dock inte. Vi 
tycker återigen att EG-domstolen visar inkonsekvens i sin behandling av den objektivt jäm-

                                                 

301 Mål C-446/03 M & S, p. 23. 

302 Mål C-446/03 M & S, p. 24.  

303 Mål C-446/03 M & S, p. 27. 

304 Mål C-446/03 M & S, p. 32, 33.  

305 Mål C-446/03 M & S, p. 34. 

306 Mål C-446/03 M & S, p. 36. 

307 Mål C-446/03 M & S, p. 36. 

308 Mål C-446/03 M & S, p. 43. 

309 Mål C-446/03 M & S, p. 51. 

310 Mål C-446/03 M & S, p. 37. 

311 Mål C-446/03 M & S, p. 38. 



 Territorialitetsprincipens ställning inom EG-rätten 

 46

förbara situationen. Det är en stor brist att inte vara konsekvent i detta avseende eftersom 
en objektivt jämförbar situation är en förutsättning för att kunna fastställa om en inskränk-
ning föreligger och således om en rättfärdigandegrund skall kunna godkännas. I Bosal 
handlade det visserligen om en kostnad som moderbolaget hade i dotterbolaget och huru-
vida den kostnaden var avdragsgill mot den egna vinsten, i M & S var det enbart dotterbo-
lagets egen förlust som moderbolaget önskade dra av. Men att EG-domstolen i det ena må-
let avfärdade dotterbolagens jämförbara situation som irrelevant och godkände en sådan 
jämförelse i det andra är inte konsekvent. Vi anser att EG-domstolen tydligt i Bosal fast-
ställde att då dotterbolag utgör egna skattesubjekt och ändå aldrig beskattas hos moderbo-
laget oavsett var de är etablerade så är en jämförelse av dotterbolagens situation inte intres-
sant. Av detta följer att EG-domstolen även i M & S, för att uppnå klarhet och konsekvens 
i sin bedömning, borde ha avfärdat en jämförelse mellan inhemska och utländska dotterbo-
lag som irrelevant och istället jämfört koncernens situation eftersom det var den som miss-
gynnades och inte de enskilda dotterbolagen. 

Det principiellt viktigaste i M & S rörande territorialitetsprincipen var att EG-domstolen 
uttalade att även om Storbritannien visserligen beskattade enligt territorialitetsprincipen, det 
vill säga obegränsat skattskyldiga bolag för dess världsomspännande vinst och bolag som 
var begränsat skattskyldiga för den vinst som kunde hänföras till Storbritannien312 innebar 
inte det i sig att Storbritannien hade rätt att neka en obegränsat skattskyldig en förmån med 
stöd av principen.313 Att EG-domstolen genom detta uttalande avfärdade territorialitets-
principen som en självständig rättfärdigandegrund i förevarande mål verkar inte ha ifråga-
satts utan accepteras som korrekt i viss doktrin.314 Vi stödjer detta resonemang på grund av 
att territorialitetsprincipen inte kan utgöra en självständig rättfärdigandegrund om den skall 
definieras på det sättet. Definitionen motsvarar den som återfinns inom den internationella 
skatterätten och som enbart delar ut beskattningsbehörighet. Således kan territorialitets-
principen inte användas som stöd för att neka ett avdrag för en obegränsat skattskyldig per-
son. Genom att ingående granska det sätt som EG-domstolen avfärdade territorialitets-
principen i M & S kan dock en annan tolkning av avgörandet gällande principens tillämp-
lighet göras. EG-domstolen uttryckte att territorialitetsprincipen i sig inte motiverade att 
koncernavdraget begränsades till att gälla förluster som uppkommit i Storbritannien men 
att en sådan begränsning kunde motiveras genom att andra rättfärdigandegrunder var upp-
fyllda. Genom att EG-domstolen senare i målet erkände de kompletterande rättfärdigande-
grunderna sammantaget kan det verka som att EG-domstolen inte helt bortsåg från territo-
rialitetsprincipen i sin bedömning.315 Det kan till och med tolkas som att EG-domstolen 
ansåg att territorialitetsprincipens tillämplighet var sammankopplad med de övriga rättfär-
digandegrunderna som åberopades i målet. Vi avfärdar dock territorialitetsprincipen som 
en självständig rättfärdigandegrund utifrån den specifika omständigheten som förelåg i må-
let. Detta stödjer vi på att EG-domstolen uttalade att territorialitetsprincipen i sig inte kun-
de medge en rätt att  neka avdrag och att EG-domstolens mycket noggrant gick igenom de 
övriga tre rättfärdigandegrunderna. Detta bekräftar i alla hänseenden att territorialitetsprin-
cipen i M & S inte utgjorde en självständig rättfärdigandegrund. 
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I M & S berörde EG-domstolen inte den ekonomiska länken som var viktig i Futura även 
om det i M & S fanns en ekonomisk länk genom att rätten till förlustavdrag var beroende 
av att inkomst genererats i Storbritannien. Vi anser inte att det är förvånande eftersom EG-
domstolen inte heller i Bosal berörde den ekonomiska länken som där åberopats. Att en 
jämförelse mellan M & S och Bosal är av större intresse än en jämförelse med Futura beror 
på att omständigheterna var mer lika i de två förstnämnda målen. I M & S och Bosal rörde 
det två skattesubjekt och de aktuella åtgärderna ansågs av EG-domstolen inskränka etable-
ringsfriheten. Mer förvånande anser vi det vara att EG-domstolen i M & S inte tog upp kri-
teriet med en enskild skattskyldig som den ställde upp som villkor i Bosal. Om EG-
domstolen avser att hålla fast vid villkoret med en enskild skattskyldig för att kunna åbero-
pa territorialitetsprincipen som en rättfärdigandegrund är det av vikt att EG-domstolen 
kontinuerligt återkommer till villkoret i sina avgöranden, detta för att göra medlemsstaterna 
medvetna om att det utgör ett fastställt krav. Det är viktigt att villkoret med en skattskyldig 
blir vedertaget om det är vad EG-domstolen önskar eftersom det begränsar antalet situa-
tioner där territorialitetsprincipen skulle kunna åberopas som en rättfärdigandegrund.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att EG-domstolen i M & S faktiskt kom med ett utta-
lande gällande territorialitetsprincipens definition som överensstämde med principens defi-
nition inom den internationella skatterätten.316 EG-domstolen gjorde ingen utredning av 
den ekonomiska länken som ändå får anses ha förelegat i M & S. Inte heller nämnde EG-
domstolen något om villkoret med en enskild skattskyldig som var ett starkt argument för 
att inte godkänna territorialitetsprincipen i Bosal. Det kan därmed ifrågasättas hur veder-
tagna de två villkoren är.  

5.3 Analys av praxis 

För att kunna utreda huruvida territorialitetsprincipen utgör en självständig rättfärdigande-
grund inom EG-rätten anser vi att det är av vikt att först definiera begreppet rättfärdigan-
degrund. En rättfärdigandegrund har som funktion att motivera en inskränkande nationell 
åtgärd genom att påvisa att en sådan åtgärd är mer skyddsvärd än exempelvis etablerings-
friheten.317 Exempel på vad som kan anses skyddsvärt kan hämtas från skattesystemets inre 
sammanhang som ansetts utgöra en självständig rättfärdigandegrund. EG-domstolen ansåg 
att det ekonomiska sambandet mellan en beskattningsrätt och en rätt att medge en skatte-
förmån var skyddsvärt.318 Redan här går det att ifrågasätta om territorialitetsprincipen upp-
fyller kravet på att vara skyddsvärd. Detta är beroende av hur territorialitetsprincipen skall 
definieras. Medlemsstater har vid sina åberopande av territorialitetsprincipen motiverat 
principen med att den skall ge medlemsstater rätt att neka en skatteförmån på grund av att 
de inte har en skatteintäkt som skulle motsvara skatteförmånen.319 Detta skulle kunna anses 
skyddsvärt. Skall territorialitetsprincipen definieras såsom den definieras i den internationel-
la skatterätten anser vi dock inte att principen är skyddsvärd som en rättfärdigandegrund 
eftersom principen där enbart utgör en behörighetsfördelningsprincip.320 Vi anser att myck-

                                                 

316 Se kapitel 2.2.  

317 Se kapitel 4.3. 

318 Mål C-204/90 Bachmann, p. 28. 

319 Se mål C-168/01 Bosal, p. 37 samt C-446/03 M & S, p. 36. 

320 Se kapitel 2.3.  
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et talar för den definitionen som gjorts i den internationella skatterätten eftersom det inte 
framkommit någon annan definition som får anses vedertagen. Dessutom utgör EG-
samarbetet en del av den internationella rätten och det får därmed anses troligt att defini-
tionen inte kan vara helt främmande för EG-domstolen.  

En rättfärdigandegrund får enligt oss anses gällande inom EG-rätten då EG-domstolen 
ställt upp specifika villkor för dess tillämplighet. För att återknyta till skattesystemets inre 
sammanhang så har EG-domstolen ställt upp villkor för grundens tillämplighet som inne-
bär att det skall föreligga ett ekonomiskt samband samt handla om en enskild skatteskyl-
dig.321 Detta argument skulle kunna tala för att territorialitetsprincipen utgör en självständig 
rättfärdigandegrund eftersom EG-domstolen i sin praxis verkar ha ställt upp villkor för ter-
ritorialitetsprincipens tillämplighet.322 Genom den analys som vi har gjort av praxis i detta 
kapitel har vi kunnat urskilja vissa delar som vi anser har varit av avgörande betydelse för 
att utreda  huruvida territorialitetsprincipen har en ställning som självständig rättfärdigan-
degrund inom EG-rätten. 

Ett av de första villkoren som EG-domstolen verkar ha ställt upp för territorialitetsprinci-
pens tillämplighet var att det skulle föreligga en ekonomisk länk mellan en kostnad och en 
inkomst för att medge en skatteförmån.323 Det enda vi anser tyder på att en ekonomisk länk 
faktiskt utgör ett villkor för territorialitetsprincipens tillämplighet är det faktum att EG-
domstolen vid ett tillfälle har uttalat att en lagstiftning som uppställer ett krav på en eko-
nomisk länk mellan en kostnad och en inkomst stod i enlighet med territorialitetsprinci-
pen.324 Vi kan av ordalydelsen i resonemanget förstå att det kan uppfattas som om den 
ekonomiska länken skulle utgöra ett villkor för territorialitetsprincipens tillämplighet och 
därmed tala för principens ställning som en rättfärdigandegrund. Vi anser dock att andra 
förutsättningar än en ren tolkning av ordalydelsen måste beaktas för att kunna komma fram 
till en korrekt tolkning av innebörden kring uttalandet om territorialitetsprincipen. Fram-
förallt måste det undersökas huruvida det överhuvudtaget föreligger en inskränkning av 
etableringsfriheten. Föreligger det ingen inskränkning finns det inget att rättfärdiga och ing-
en rättfärdigandegrund blir därmed aktuell att tillämpa. EG-domstolen avsåg enligt oss inte 
att presentera territorialitetsprincipen som en rättfärdigandegrund enbart på grund av att 
det förelåg en ekonomisk länk. Detta stöds av att principen inte diskuterades i samband 
med ett eventuellt rättfärdigande av en inskränkning då den aktuella lagstiftningen redan 
bekräftats stå i enlighet med etableringsfriheten. Genom att beakta förutsättningen att det 
inte förelåg en inskränkning anser vi att EG-domstolen med sitt resonemang egentligen av-
såg att enbart bekräfta att det beskattningssätt som användes stod i enlighet med territoria-
litetsprincipen. Detta följer av att obegränsat skattskyldiga beskattades för hela sin inkomst 
oavsett var den intjänats och att begränsat skattskyldiga enbart beskattades för den inkomst 
som uppkommit i den aktuella medlemsstaten.325  

Det främsta argumentet mot att en ekonomisk länk skulle utgöra ett villkor för territoriali-
tetsprincipens tillämplighet är att EG-domstolen inte har befäst villkoret i sin praxis. EG-

                                                 

321 Se mål C-251/98 Baars, p. 40 samt C-264/96 ICI, p. 29. 

322 Se mål C-250/95 Futura, p. 18 samt C-168/01 Bosal, p. 38. 

323 Mål C-250/95 Futura, p. 18, 22. 
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domstolen har valt att bortse från den ekonomiska länken då medlemsstater åberopat terri-
torialitetsprincipen på den grunden för att motivera varför de nekat en skatteförmån.326 Vi 
anser att EG-domstolens ovilja att bekräfta den ekonomiska länken som ett villkor för ter-
ritorialitetsprincipens tillämplighet i senare praxis ger stöd för vårt argument ovan att prin-
cipen endast utgör en behörighetsfördelningsprincip. Viktigt att påpeka i sammanhanget är 
att det kan ifrågasättas om EG-domstolen rimligen kunde förstå att dess uttalande, att en 
lagstiftning som uppställde ett villkor på ekonomisk länk stod i enlighet med territoriali-
tetsprincipen, skulle få sådana konsekvenser som det fick. Om EG-domstolen inte avsåg 
att introducera territorialitetsprincipen som en rättfärdigandegrund är det medlemsstaternas 
tolkning och åberopande av hur den först tillämpades som gett den en möjlig ställning som 
rättfärdigandegrund.  

Av vårt resonemang ovan framgår att EG-domstolen inte befäst villkoret med en ekono-
misk länk i sin praxis. Vi menar att EG-domstolen anser att det ofta föreligger villkor på en 
ekonomisk länk i de nationella lagstiftningarna men att detta i sig inte kan utgöra ett själv-
ständigt villkor för att kunna åberopa territorialitetsprincipen. Hade en ekonomisk länk ut-
gjort ett självständigt villkor för att kunna rättfärdiga inskränkande nationella åtgärder med 
åberopande av territorialitetsprincipen skulle medlemsstaterna enligt oss i de flesta fall ha 
rätt att neka en skatteförmån. EG-domstolen har dock inte uttryckligt avfärdat den eko-
nomiska länken som ett villkor för territorialitetsprincipens tillämplighet. Istället för att 
EG-domstolen klargjorde vad den verkligen avsåg med uttalandet rörande den ekonomiska 
länken ställde EG-domstolen upp ytterligare ett villkor för tillämpningen av den ekonomis-
ka länken genom att det skulle handla om en enskild skattskyldig.327  

Vad som talar för att territorialitetsprincipen utgör en rättfärdigandegrund genom villkoret 
med en enskild skattskyldig var att EG-domstolen istället för att avfärda principen faktiskt 
ställde upp ännu ett villkor med hänvisning till sitt uttalande om den ekonomiska länken. 
Skall kravet för territorialitetsprincipen som en rättfärdigandegrund utgöras av att det före-
ligger en ekonomisk länk och att det är fråga om endast en skattskyldig, måste EG-
domstolen då dessa villkor är uppfyllda godkänna en inskränkande nationell åtgärd med 
principen. Vi anser att EG-domstolens syfte med uttalandet rörande en enskild skattskyldig 
var att minska möjligheten för medlemsstater att förlita sig på territorialitetsprincipen som 
en rättfärdigandegrund. Konsekvensen av detta blir dock att EG-domstolen själv har pre-
senterat en öppning för territorialitetsprincipen att utöver dess innebörd som beskattnings-
fördelningsprincip även få fäste som rättfärdigandegrund. Villkoren med en ekonomisk 
länk och en enskild skattskyldig motsvarar de villkor som ställs upp för skattesystemets inre 
sammanhang som är en erkänd rättfärdigandegrund inom EG-rätten.328 Genom praxis har 
framgått hur svårt det är att rättfärdiga en nationellt inskränkande åtgärd med hänvisning 
till skattesystemets inre sammanhang eftersom villkoren bedöms strikt av EG-domstolen. 
Att tillämpa samma strikta villkor på territorialitetsprincipen inskränker EG-domstolen 
dess tillämplighet, men samtidigt ger detta resonemang att EG-domstolen erkänner princi-
pen genom att uppställa villkor. 

Det som talar emot villkoret med en enskild skattskyldig är återigen att EG-domstolen inte 
befäst detta villkor i praxis. Detta argument kan i och för sig verka knapphändigt ställt 
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emot de argument som talar för att villkoret med en skattskyldig utgör en förutsättning för 
territorialitetsprincipen som en rättfärdigandegrund. Vi vill dock framhålla att det måste be-
aktas att EG-domstolens uppgift är att tolka EG-fördraget och lämna avgöranden som 
skall vara vägledande för medlemsstaterna. Anser EG-domstolen att en nationell åtgärd in-
skränker etableringsfriheten måste EG-domstolen beakta medlemsstaternas åberopande av 
rättfärdigandegrunder och ta ställning till huruvida de kan anses godkänna inskränkande na-
tionella åtgärder eller inte. Uppställer EG-domstolen då villkor för tillämpligheten av en 
rättfärdigandegrund måste detta enligt oss anses prejudicerande och därigenom applicerbart 
på liknande fall. För att återknyta till villkoren som EG-domstolen ställt upp för tillämp-
ningen av territorialitetsprincipen så har dessa inte vidhållits i praxis vilket vi anser leder till 
att villkoren tappar i trovärdighet och därmed inte utgör fastställda villkor som talar för att 
territorialitetsprincipen utgör en självständig rättfärdigandegrund. 

Att EG-domstolen inte upprepat vare sig kravet på ekonomisk länk eller villkoret att det 
skall röra sig om en enskild skattskyldig tyder på att territorialitetsprincipen inte kan anses 
utgöra en rättfärdigandegrund enbart på de villkoren. Detta sammantaget med EG-
domstolens senare praxis ger en antydan till att EG-domstolen börjar förhålla sig till terri-
torialitetsprincipen såsom den förstås i den internationella skatterätten. I senare praxis har 
EG-domstolen uttalat att territorialitetsprincipen endast utgör en princip som fördelar en 
beskattningsrätt och som inte i sig medger en rätt att neka en skatteförmån.329 Även om 
omständigheterna i senare mål varit sådana att EG-domstolen skulle kunna ha upprepat 
sina villkor från tidigare praxis har den valt att istället komma med uttalandet att territoriali-
tetsprincipen i sig inte medger en rätt att neka en skatteförmån. Det som talar för att EG-
domstolen kommer att vidhålla detta förhållningssätt gentemot territorialitetsprincipen an-
ser vi stöds av att en sådan tolkning av principen redan är vedertagen i den internationella 
skatterätten. Således utgör inte territorialitetsprincipen ett främmande begrepp som ger 
upphov till osäkerhet avseende dess definition och funktion. 

För att återknyta till skattesystemets inre sammanhang vill vi påpeka att denna rättfärdigan-
degrund i sig kan utgöra ett hinder för ett godkännande av territorialitetsprincipen som 
rättfärdigandegrund. De grunder varpå medlemsstaterna har åberopade territorialitetsprin-
cipen samt de villkor som principen eventuellt kan vara beroende av motsvarar de grunder 
och villkor som skattesystemets inre sammanhang bygger på. För att exemplifiera har skat-
tesystemets inre sammanhang åberopats som stöd för att ha rätt att neka en skatteförmån 
då inte en motsvarande beskattningsrätt föreligger.330 Åberopandet av territorialitetsprinci-
pen har av medlemsstaterna motiverats med att en skatteförmån inte kan medges då den 
medlemsstaten inte har någon motsvarande beskattningsbehörighet.331 Vi anser att detta 
påvisar att skattesystemets inre sammanhang och territorialitetsprincipen har blandats ihop 
av medlemsstaterna. Medlemsstaterna verkar ha uppfattat territorialitetsprincipen såsom att 
en skatteförmån kan nekas med stöd av principen då medlemsstaterna inte har en motsva-
rande beskattningsbehörighet. Tydligare uttryckt verkar medlemsstaterna ha uppfattat det 
som att uppdelningen av beskattningsbehörigheten som är territorialitetsprincipens funk-
tion även delar upp rätten att medge en skatteförmån, det vill säga att beskattningsbehörig-
heten och rätten att medge avdrag inte kan separeras.  
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Även de villkor bestående av en ekonomisk länk och att det endast skall röra en enskild 
skatteskyldig som EG-domstolen ställt upp för att kunna åberopa skattesystemets inre 
sammanhang motsvarar de villkor som varit aktuella för att kunna åberopa territorialitets-
principen.332 Detta anser vi tyder än starkare på att territorialitetsprincipen har samman-
blandats med skattesystemets inre sammanhang. Även om denna sammanblandning inte 
var ett medvetet val kan det ändå ifrågasättas om det bör finnas två rättfärdigandegrunder 
som syftar till att säkerställa samma allmänintresse och vars tillämplighet vilar på samma 
villkor.333 

 

 

                                                 

332 Se mål C-264/96 ICI, p. 29, C-251/98 Baars, p. 40 jämfört med C-250/95 Futura, p. 18 samt C-168/01 
Bosal, p. 38. 

333 Se kapitel 4.4 jämfört med mål C-250/95 Futura, p. 18, 22, C-168/01 Bosal, p. 37, 38 samt C-446/03 M & 
S, p. 36. 
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6 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka territorialitetsprincipens ställning som rättfär-
digandegrund av inskränkande nationell skattelagstiftning inom EG-rätten med tyngdpunkt 
på etableringsfriheten som stadgas i artiklarna 43 EG och 48 EG. 

Vi anser att om EG-domstolen ställer upp tydliga villkor för en rättfärdigandegrunds till-
lämplighet som sedan befästs kontinuerligt i praxis innebär det att EG-domstolen anser 
rättfärdigandegrunden vara erkänd. Uppställs villkor för en rättfärdigandegrunds tillämplig-
het måste EG-domstolen enligt oss godkänna rättfärdigandegrunden om villkoren är upp-
fyllda. Vi drar här en parallell till skattesystemets inre sammanhang där EG-domstolen har 
ansett att villkoret på en ekonomisk länk och att det skall röra en enskild skattskyldig skall 
vara uppfyllt för att kunna åberopa grunden. Därmed skall EG-domstolen enligt oss inte 
avfärda åberopandet av skattesystemets inre sammanhang då villkoren är uppfyllda. Vi an-
ser inte att det spelar någon roll hur strikta de uppställda villkoren är eller hur svåra de är 
att uppnå, har EG-domstolen ställt upp villkor för en rättfärdigandegrunds tillämplighet 
anser vi att den utgör en självständig rättfärdigandegrund oavsett om den faktiskt har kun-
nat tillämpas för att rättfärdiga inskränkande nationella åtgärder.  

Vad gäller den ekonomiska länken anser vi inte att den utgör ett villkor för att kunna förlita 
sig på territorialitetsprincipen som en rättfärdigandegrund av inskränkande nationella åt-
gärder. Vi anser att EG-domstolens avsikt med uttalandet om territorialitetsprincipen i Fu-
tura, som rörde den ekonomiska länken, inte var att villkora principens tillämplighet. Vårt 
främsta stöd för detta argument är att det inte handlade om en inskränkande nationell åt-
gärd som stod i strid med etableringsfriheten i den del territorialitetsprincipen behandlades. 
EG-domstolen behövde därmed inte ta ställning till huruvida det förelåg någon inskränk-
ning av etableringsfriheten och därmed anser vi att det överhuvudtaget inte kan ha varit 
fråga om en rättfärdigandegrund. Att en ekonomisk länk inte utgör ett villkor för territoria-
litetsprincipens tillämplighet bekräftas av att EG-domstolen aldrig har beaktat den ekono-
miska länken i något annat mål rörande territorialitetsprincipen. Vi anser inte att en 
omständighet kan betraktas som ett villkor då det inte blivit vedertaget av EG-domstolen 
och därmed kan inte den ekonomiska länken utgöra ett sådant villkor.  

Utifrån våra argument i stycket ovan anser vi det stå klart att territorialitetsprincipen så här 
långt inte utgör en självständig rättfärdigandegrund. Vi anser inte heller att EG-domstolens 
senare uttalande om att det måste vara fråga om en enskild skattskyldig utgjorde ett villkor 
som säkerställde territorialitetsprincipens ställning som en rättfärdigandegrund. Vi anser 
trots vårt ställningstagande att detta uttalande var det mest kontroversiella EG-domstolen 
gjorde rörande territorialitetsprincipen. Anledningen till detta är att EG-domstolen hade en 
möjlighet att uttryckligen definiera territorialitetsprincipen på ett sådant sätt att den inte 
kunde anses utgöra en självständig rättfärdigandegrund. På grund av att EG-domstolen inte 
uttryckligen avfärdade territorialitetsprincipen som en rättfärdigandegrund kunde det dock 
verka som att EG-domstolen ställde upp ett villkor på en enskild skattskyldig. Vi anser 
dock inte att detta var fallet. Anledning är densamma som den vi anfört rörande den eko-
nomiska länken, det vill säga att EG-domstolen inte har bekräftat villkoret med en enskild 
skattskyldig i efterföljande praxis.  

Vad vi anser ytterligare talar emot territorialitetsprincipen som en ny rättfärdigandegrund 
utifrån villkoren på en ekonomisk länk och en enskild skattskyldig är att de motsvarar de 
villkor som ställts upp för skattesystemets inre sammanhang. Skulle EG-domstolen ha gjort 
de två villkoren vedertagna även för territorialitetsprincipens tillämplighet som en rättfär-
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digandegrund hade det enligt oss endast inneburit att EG-domstolen bytt namn på en re-
dan erkänd rättfärdigandegrund. Således utgör inte territorialitetsprincipen en ny självstän-
dig rättfärdigandegrund. 

Då EG-domstolen senare tagit ställning till territorialitetsprincipen som en åberopad rätt-
färdigandegrund har inga eventuella villkor upprepats och inga nya villkor har tillkommit. 
Istället har EG-domstolen tagit ställning till territorialitetsprincipen såsom den definierats 
inom den internationella skatterätten, det vill säga som en behörighetsprincip som fördelar 
en beskattningsrätt. Vi anser att då EG-domstolen väl har börjat röra sig i riktning mot ter-
ritorialitetsprincipens definition såsom den lyder inom den internationella skatterätten så 
kan den inte ges en annan ställning inom EG-rätten. Detta menar vi beror på att EG-rätten 
utgör en del av den internationella rätten och att definitionen av territorialitetsprincipen där 
är vedertagen. Hänvisar EG-domstolen således definitionen av territorialitetsprincipen till 
den definitionen som återfinns inom den internationella skatterätten måste den enligt oss 
anses vedertagen. Även detta resonemang anser vi ger att territorialitetsprincipen inte kan 
betraktas som en rättfärdigandegrund utan endast som en princip som fördelar medlems-
staters beskattningsbehörighet.  

Vår slutsats utifrån hur EG-domstolen har behandlat territorialitetsprincipen är att den inte 
utgör en rättfärdigandegrund som kan åberopas för att rättfärdiga nationella åtgärder som 
inskränker etableringsfriheten. Vi anser att territorialitetsprincipen utgör en princip som 
fördelar en beskattningsbehörighet och att den inte kan förlitas på för att neka en skattför-
mån. Även om vi avfärdar territorialitetsprincipens funktion som en rättfärdigandegrund 
utifrån hur EG-domstolen specifikt har behandlat den har vi svårt att se hur den på något 
annat sätt skulle kunna komma att användas som en rättfärdigandegrund. Den enda möj-
ligheten för att territorialitetsprincipen i framtiden skulle kunna utgöra en rättfärdigande-
grund utifrån hur vi definierar principen är vid en behörighetstvist gällande beskattnings-
rätt. Detta skulle kunna ta sig uttryck i att en medlemsstat går utöver behörigheten att be-
skatta inom sitt eget territorium och gör anspråk på en annan medlemsstats beskattnings-
behörighet. Här skulle medlemsstaterna kunna åberopa territorialitetsprincipen som en 
grund för att påvisa den exklusiva rätten att avgöra hur beskattningsregler skall vara utfor-
made inom sina territorier. I praktiken anser vi dock inte att denna problematik kommer att 
uppstå eftersom fördelningen av beskattningsbehörighet mellan medlemsstater avgörs an-
tingen genom den nationella skatterätten eller genom dubbelbeskattningsavtal upprättade 
av medlemsstaterna själva.  

Sammanfattningsvis anser vi att rättfärdigandegrunder är beroende av villkor som skall vara 
uppfyllda för att grunden skall kunna tillämpas. Vad gäller territorialitetsprincipen anser vi 
inte att de eventuella villkor som EG-domstolen diskuterat på något sätt kan förlitas på för 
att territorialitetsprincipen skall anses kunna utgöra en rättfärdigandegrund då dessa inte 
blivit vedertagna i praxis. Oavsett om EG-domstolen gjort villkoren vedertagna hade detta 
ändock inte gjort territorialitetsprincipen till en självständig rättfärdigandegrund utan enbart 
bekräftat villkoren som ställts upp för skattesystemets inre sammanhang. Utan att EG-
domstolen uttryckligt definierat territorialitetsprincipen har EG-domstolen antagit en syn 
på principen i sin praxis som motsvarar definitionen inom den internationella skatterätten, 
det vill säga att det är en princip som fördelar en beskattningsbehörighet och att den såldes 
inte i sig medger en rätt att neka en skatteförmån. Härav är vår slutsats att territorialitets-
principen inte har någon ställning som rättfärdigandegrund av inskränkande nationella åt-
gärder som strider mot etableringsfriheten i artiklarna 43 EG och 48 EG. 

 



 Slutsatser 

 54

Referenslista 

Lagstiftning 

EG 

Fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen (konsoliderad version), EUT C325, 
24.12.2002  

Konventioner och dubbelbeskattningsavtal 

OECD Model Convention on Income and Capital 2005 

Montevideo Convention (Convention on the Rights and Duties of States 1933) 

Doktrin 

Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, Routledge, London 1997 

Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Nordstedts Juridik, Stockholm 
2002 

Dahlberg, Mattias, Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the 
Free Movement on Capital, Kluwer Law International, Haag 2005 

Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning – en lärobok, Studentlitteratur, Lund 2005 

Dixon, Martin, Textbook on International Law, Blackstone Press Limited, Gosport 2000 

Lang, Michael, The Marks & Spencer Case – The Open Issues Following the ECJ´s Final 
Word, European Taxation February 2006 

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, Iustus, Göteborg 2001 

Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter och Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – en 
läro-och handbok i skatterätt, Studentlitteratur Lund, Lund 2005 

Lowe, Vaughan (Malcolm D. Evans red.), International Law, Oxford University Press, Ox-
ford 2003 

Mattsson, Nils, Svensk internationell beskattningsrätt, Norstedts juridik, Stockholm 2004 

Shaw, Malcolm N, International Law, Cambridge University Press, Cambridge 2003   

Snel, Freek P.J,  Bosal Holding Case- a Landmark or Business as Usual? European Taxation 
November 2003 

Steiner, Josephine och Woods, Lorna, Textbook on EC-law, Oxford University Press, Oxford 
2003   

Ståhl, Kristina och Österman, Roger, EG-skatterätt, Iustus, Uppsala 2000 

Terra, Ben och Wattel, Peter, European Tax Law, Kluwer Law International, Haag 2001 

Wattel, Peter J. Corporate tax jurisdiction in the EU with respect to branches and subsidiar-
ies dislocation distinguished from discrimination and disparity; a plea for territoriality, EC 
Tax Review 2003-4 



 Slutsatser 

 55

Weber, Dennis, Tax Avoidance and the EC Treaty Freedoms, Kluwer Law International, 
Haag 2005 



 Slutsatser 

 56

 

Rättsfall från EG-domstolen  

15/60 Gabriel Simon mot Court of Justice of the European Communities, ECR 1960, s. 
00225 

23/62 NV Algemene Transport- en Expeditie onderneming Van Gend en Loos mot Ne-
derländska skatteförvaltningen, svensk specialutgåva s. 00161 

71/76 Jean Thieffry mot Conseil de I’ordre des avocats à la cour de Paris, REG 1977, s. 
00765 (Thieffry) 

30/77  Régina mot Pierre Bouchereau, REG 1977, s. 1999 

120/78 Rewe Zentrale AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, REG 1979, s. 
00649 (Cassis de Dijon) 

803/79 Brottmål mot Gérard Roudolff, REG 1980, s. 2015 

270/83 Kommissionen mot Frankrike, REG 1986, s. 00273 (Kommissionen mot Frankri-
ke) 

205/84 Kommissionen mot Tyskland, REG 1986, s. 741 (Kommissionen mot Tyskland) 

81/87 The Queen mot H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte 
Daily Mail and General Trust plc, REG 1988 s. 5483 (Daily Mail) 

C-340/89 Irène Vlassopoulou mot Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegen-
heiten Baden-Württemberg, REG 1991, s. I-02357 (Vlassopoulou) 

C-49/89 Corsica Ferries France mot Direction générale des douanes francaises, ECR 1989, 
s. 04441 

C-300/90 Kommissionen mot belgiska staten, REG 1992, s. I-00305 (Kommissionen mot 
Belgien) 

C-204/90 Hanns-Martin Bachman mot belgiska staten, REG 1992, s. I-00249 (Bachmann) 

C-106/91 Claus Ramrath mot justitieminister, REG 1992, s. I-03351 (Ramrath) 

C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt mot Roland Schumacker, REG 1995, s. I-00225 
(Schumacker) 

C-80/94 G. H. E. J. Wielockx mot Inspecteur der directe belastingen, REG 1995, s. I-
02493 (Wielockx) 

C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio dell’ ordine degli avvocati e procuratori di Mi-
lano, REG 1995, s. I-04165 (Gebhard) 

C-250/95 Futura Participations SA and Singer v. Administration des contributions, ECR 
1997, page I-02471 (Futura) 

C-264/96 Imperial Chemical Industries plc mot Kenneth Hall ( Her Majesty’s Inspector of 
Taxes), REG 1998, s. I-4695 (ICI) 



 Slutsatser 

 57

C-311/97 Royal Bank of Scotland plc mot Elliniko Dimosio (grekiska staten), REG 1999, 
s. I-02651 (Royal Bank of Scotland) 

C-307/97 Compagnie de Saint Gobain, Zweigniederlassung Deutschland mot Finanzamt 
Aachen-Innenstadt, REG 1999, s. I-06161 

C-200/98 X AB och Y AB mot Riksskatteverket, REG 1999, s. I-08261, (X & Y) 

C-251/98 C. Baars mot Inspecteur der Belastingen, REG 2000, s. I-02787, (Baars) 

C-168/01 Bosal Holdning BV mot Staatssescretaris van Financiën, REG 2003, s. I- 09409 
(Bosal) 

C-319/02 Petri Manninen, REG 2004, s. I-07477 (Manninen) 

C-446/03 Marks & Spencer plc mot David Halsey ( Her Majesty’s Inspector of Taxes), 
EUT C304, 13.12.2003 (M & S) 

Yttranden av generaladvokater 

Generaladvokatens yttrande i mål C-446/03 Marks & Spencer plc mot David Halsey ( Her 
Majesty’s Inspector of Taxes), EUT C304, 13.12.2003 (M & S) 

Generaladvokatens yttrande i mål C-168/01 Bosal Holdning BV mot Staatssescretaris van 
Financiën, REG 2003, s. I- 09409 (Bosal) 

Generaladvokatens yttrande i C-319/02 Petri Manninen, REG 2004, s. I-07477 (Manninen)



 Bilagor 

 58

 



 Bilagor 

 59

 

 



 Bilagor 

 60

 


