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Abstract 

Ever since Sweden joined EU Swedish law has to be compatible with EU law. Swe-

dish law cannot state anything that may restrict the freedom of establishment. This 

means that companies are free to change their resident within the EU without any re-

strictions. National rules regarding exit tax states that companies who wants to move 

their business out of Sweden is taxed as if their assets has been disposed of at the exit 

time. These rules have been found to restrict EU law according to case RÅ 2008 ref 

30. Because of this a new set of rules has arisen which regards respite of payment of 

the tax. The rules regarding companies who wants to establish business in Sweden is 

stated in chapter 20a IL. This chapter states how purchase value and acquisition cost 

shall be calculated when a company enters taxation in Sweden. A company who en-

ters taxation in Sweden is taxed as if the assets have been acquired at the time of the 

move. The Swedish rules can be incompatible with EU law if the rules restrict the 

freedom of establishment.  

In the analysis of this essay the conclusion is that Swedish national rules in question 

are restricting the freedom of establishment, because when a company is taxed 

though it vacates a Member State it can discourage companies from establishing in 

other member states. The determination of tax of entering can also discourage estab-

lishment, therefore the Swedish national rules conflicts with EU law. The question 

that occurs is whether the rules can be justified. The rules regarding taxation entry 

cannot be justified through the justification grounds, because the rule did not have an 

object of public interest and the rule was not likely to achieve the objective. Exit tax-

ation can be justified through the principle of territoriality, however, the rule did not 

fulfill the requirement of proportionality and where therefore not accepted.  
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Sammanfattning 

Genom Sveriges anslutning till EU ska svensk lag vara förenlig med EU-rätten. 

Svensk lag får inte stadga något som hindrar de grundläggande friheterna, såsom eta-

bleringsfriheten. Den innebär att bolag fritt ska kunna etablera sig i medlemsstaterna 

utan hinder.  

De svenska reglerna gällande uttagsbeskattning innebär att utflyttande bolag beskat-

tas som om tillgångarna avyttrats vid tidpunkten för utflyttandet. Dessa regler har 

funnits strida mot EU-rätten i och med Malta-målet. Därmed uppkom 17a kap SBL 

om anstånd med inbetalningen av skatten. Reglerna för bolag som vill etablera sig i 

Sverige stadgas i 20a kap. IL. Detta kapitel stadgar hur anskaffningsvärde samt an-

skaffningsutgiften ska regleras vid inflyttning till Sverige.  

Av analysen i uppsatsen drar jag slutsatsen att uttagsbeskattningsreglerna samt be-

skattningsinträdesreglerna strider mot EU-rättens princip om etableringsfrihet. Detta 

på grund av att när bolagen beskattas vid utflyttandet kan det avskräcka bolag från att 

byta hemvist och det hindrar på så sätt etableringsfriheten. Inflyttande bolag kan av-

skräckas då det ursprungliga anskaffningsvärdet och marknadsvärdet vid inträdet kan 

skilja, vilket kan ge en skattenackdel för inflyttande bolag. Frågan är huruvida de 

svenska nationella reglerna kan rättfärdigas? Beskattningsinträdesreglerna kan inte 

anses rättfärdigade genom rättfärdigandegrunder uppkomna ur praxis, regeln har inte 

ett syfte av allmänintresse samt att regeln inte var ägnad att förverkliga syftet. Uttags-

beskattningsreglerna kunde däremot rättfärdigas genom territorialitetsprincipen dock 

föll regeln på kravet om proportionalitet.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I och med Sveriges anslutning till Europeiska unionen1 ska svensk nationell lag vara fören-

lig med EU-rätten.2 Direkt beskattning är i stor utsträckning ännu ett oharmoniserat områ-

de inom EU, varför det är upp till medlemsstaterna att reglera detta område.3 EU-

domstolen4 har slagit fast att även om direkt beskattning regleras av medlemsstaterna ska 

de iaktta EU-rättens regler vid utformning av nationell lagstiftning.5 I och med avsaknaden 

av harmoniserade regler uppkommer vissa frågeställningar, såsom nationella reglers fören-

lighet med EU-rätten. Inom EU finns fyra grundläggande friheter vilka är fri rörlighet för 

varor, personer, tjänster och kapital.6 Nationella regler får inte inskränka dessa grundläg-

gande friheter då det strider mot EU-rätten.  

Uttagsbeskattning i svensk lagstiftning avser de fall ett bolag flyttar sin verksamhet ur Sve-

rige och därmed ska beskattas som om tillgångarna avyttrats vid tidpunkten för utflyttan-

det.7 De tidigare svenska reglerna om uttagsbeskattning ansågs strida mot EU:s princip om 

fri etablering enligt det så kallade Malta-målet.8 Malta-målet medförde att ny lagstiftning kom 

till stånd genom 17a kap. skattebetalningslagen9 om anstånd. Ändringen uppkom efter att 

Europeiska kommissionen yttrade att uttagsbeskattningsreglerna måste anpassas för att 

vara förenliga med EU-rätten.10  

De nuvarande svenska reglerna gällande uttagsbeskattning regleras i 22 kap. IL. Uttagsbe-

skattning uppkommer när ett bolag väljer att flytta ut en del eller hela verksamheten ur Sve-

                                                 
1 Härefter EU. 

2 Mål 6/64 Costa v E.N.E.L [1964] ECR 585. 

3 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409 p. 44. 

4 Härefter EUD. 

5 Se exempel mål C-319/02 Manninen [2004] ECR I-7477 samt mål 270/83 Avoir fiscal [1986] ECR 273. 

6 Artikel 26(2) Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt härefter FEUF.  

7 22 kap. 5 och 7§§ Inkomstskattelag 1999:1229 härefter IL. 

8 RÅ 2008 ref. 30. 

9 Skattebetalningslag 1997:483 härefter SBL. 

10 IP/08/136 diarienummer 2007/2372.  
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rige till följd att bolaget inte längre är skattskyldig i landet.11 Uttagsbeskattning ska ske som 

om tillgångarna avyttrats vid tidpunkten av utflyttandet, vilket benämns inom EU ha karak-

tären av exitbeskattning.12   

Tillkomsten av 17a kap. SBL syftar till att förhindra att de svenska reglerna gällande uttags-

beskattning strider mot etableringsfriheten.13 17a kap. SBL innebär att bolag som flyttar ut 

sin näringsverksamhet ur Sverige och därmed ska uttagsbeskattas har möjlighet att skjuta 

upp skatten genom att ansöka om anstånd.14 Anståndstiden är dock begränsad till ett år, 

därefter kan bolaget ansöka om anstånd på nytt.15 Frågan som uppkommer är huruvida till-

komsten av 17a kap. SBL är tillräcklig för att reglerna gällande uttagsbeskattning inte ska 

strida mot etableringsfriheten?  

När ett bolag väljer att flytta sin verksamhet till Sverige och därmed blir skattskyldig i Sve-

rige kallas det beskattningsinträde och regleras i 20a kap. IL. Beskattningsinträde var innan 

uppkomsten av 20a kap. IL ett oreglerat område. I takt med att internationaliseringen öka-

de gjorde även behovet av lagstiftning inom beskattningsinträdesområdet det.16 Beskatt-

ningsinträde innebär att ett bolag som tidigare inte har omfattats av svenska skattregler nu 

blir skattskyldig i Sverige på grund av att bolaget bedriver sin verksamhet i landet.17  

De svenska reglerna angående uttagsbeskattning och beskattningsinträde är relativt strikta 

och kan avskräcka bolag från att etablera sig i andra medlemsstater, därför uppkommer frå-

gan huruvida de är förenliga med EU-rätten. Direktbeskattningsområdet har ännu inte 

harmoniserats inom EU men detta innebär dock inte att de grundläggande friheterna kan 

åsidosättas.18 

                                                 
11 22 kap. 5 och 7 §§ IL. 

12 Dahlberg Mattias, Internationell beskattning, upplaga 2, 2007, Studentlitteratur, Lund, s. 97.  

13 Prop. 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m., s.13. 

14 17a kap. 2§ 1p. SBL. 

15 17a kap. 8§ SBL. 

16 Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s. 153. 

17 Andersson Mari, Enérus Saldén Anita, Tivéus Ulf, Inkomstskattelagen: en kommentar. D. 1, 1-28 kap, upplaga 

7, 2007, Norstedts juridik, Stockholm. s. 645.  

18 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, p. 44. 
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1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att analysera de svenska reglerna gällande beskattningsinträde 

och uttagsbeskattning när bolag flyttar till eller från Sverige samt att utreda reglernas fören-

lighet med etableringsfriheten.  

Det är juridiska och inte fysiska personers utflyttning respektive beskattningsinträde i Sve-

rige som behandlas i uppsatsen. Enbart gränsöverskridande bolag som flyttar en del eller 

hela sin verksamhet till annan medlemsstat upptas. Även de fall ett bolag blir skattskyldig 

på grund av ändrade skatteavtal analyseras. Bolag från tredje land redogörs inte då dessa 

inte är relevanta för frågeställningen då syftet berör förenligheten med EU-rättens princip 

om etableringsfrihet. Gällande EU-rätten redogör uppsatsen endast för etableringsfriheten. 

De andra grundläggande friheterna upptas inte på grund av avsaknaden av relevans för be-

svarandet av syftet. I denna uppsats upptas 20a kap. 1§ 1 o 4 p. IL som redogör för när be-

räkningen för anskaffningsvärde och anskaffningsutgifter ska tillämpas. 20a kap. 2, 3 och 

7§§ IL analyseras även för att förbättra förståelsen kring beskattningsinträde.  

1.3 Metod och material 

Utgångspunkten för uppsatsen är användandet av rättsdogmatisk metod,19 vilken utgår från 

rättskällorna i hierarkisk ordning. Där studeras lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. I 

uppsatsen granskas och analyseras lagtext och förarbeten utreds för att få en djupare för-

ståelse för syftet med lagtexten. Svensk praxis gällande uttagsbeskattning utreds i form av 

Malta-målet20 och även praxis kring ämnet beskattningsinträdet analyseras genom RÅ 1999 

ref 19 för att få bättre förståelse för tillämpningen av reglerna. I uppsatsen utreds huruvida 

de svenska reglerna strider mot EU-rättens, varför EU-fördraget och praxis har granskats. 

Vidare har även meddelande från kommissionen analyserats för att besvara syftet i uppsat-

sen. Doktrin har även granskats för att öka förståelsen för rättsområdet samt för att ge en 

övergripande bild av problematiken. 

I de inledande kapitlen till uppsatsen gällande EU-rättens regler och de svenska reglerna 

kring uttagsbeskattning samt beskattningsinträde beskrivs samt analyseras reglerna. Avslut-

                                                 
19 Peczenik Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, Fritzes, 

Stockholm, s.312-313. 

20 RÅ 2008 ref 30.  



 

 
4 

ningsvis utreds huruvida de svenska reglerna angående beskattningsinträde och uttagsbe-

skattning strider mot etableringsfriheten.  

1.4 Disposition 

I uppsatsen andra kapitel analyseras de EU-rättsliga reglerna gällande etableringsfrihet och 

utflyttningsbeskattning samt på vilka grunder en inskränkande regel kan rättfärdigas. Även 

praxis inom området diskuteras. I tredje kapitlet utreds de svenska reglerna gällande uttags-

beskattning och konsekvenserna av Malta-målet varefter följden av ändringen av uttagsbe-

skattningsreglerna analyseras. Främst utreds 22 kap. 5§ 4 och 5 p. IL då de befanns strida 

mot EU-rätten i Malta-målet.21 Även 22 kap. 2 och 7§§ analyseras för att öka förståelsen av 

uttagsbeskattning.  

I fjärde kapitlet analyseras reglerna kring beskattningsinträden samt RÅ 1999 ref 19. I det 

avslutande femte kapitlet utreds de två svenska regelverken och en analys sker av huruvida 

de svenska reglerna strider mot etableringsfriheten och om de i sådant fall kan rättfärdigas 

genom rule of reason-doktrinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 RÅ 2008 ref 30. 
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2 Utflyttningsbeskattning i förhållande till etablerings-

friheten 

2.1 Etableringsfrihet 

Syftet med EU är att uppnå en inre fri marknad,22 inom vilken fri rörlighet för varor, tjäns-

ter, kapital och personer ska gälla.23 I denna uppsats upptas enbart fri rörlighet av personer 

där även bolag inräknas,24 vilket benämns som etableringsfrihet. 

Etableringsfriheten regleras i artiklarna 49-54 i FEUF. Dessa regler innebär att ett bolag ska 

ha möjlighet att fritt etablera sig i annan medlemsstat inom EU. Inskränkningar i etable-

ringsfriheten är förbjudet enligt artikel 49 FEUF. Denna artikel omfattar även de bolag 

som väljer att bilda kontor, filial eller dotterbolag i annan medlemsstat. Vidare stadgar arti-

kel 54 FEUF att bolag som är upprättade i en medlemsstat enligt den medlemsstatens lag-

stiftning ska likställas med medborgare i den medlemsstaten.  

Inom etableringsfriheten görs det en åtskillnad mellan primär och sekundär etablering. 

Primär etablering avser nyetablering eller att hela bolaget flyttas till en annan medlemsstat. 

Detta framgår av artikel 49 FEUF där alla medborgare har rätt till en primär etablering. Av-

seende sekundär etablering kan en person som dels är etablerad i en medlemsstat och dels 

är medborgare i en av EU:s medlemsstater upprätta filial, kontor eller dotterbolag i en an-

nan medlemsstat. Artikel 49 FEUF har direkt effekt, vilket innebär att artikeln omedelbart 

kan åberopas av enskilda personer inför domstol.25 

Syftet med etableringsfriheten är att inskränkningar mot gränsöverskridande bolag ska un-

danröjas. Artiklarna 49-54 FEUF hindrar medlemsstater från att inskränka ett bolags möj-

lighet att etableras i andra medlemsstater, denna etableringsfrihet gäller både i ursprungssta-

ten och i värdstaten.26 Att sådan inskränkning av etableringsfriheten är otillåtlig framkom-

                                                 
22 Artikel 26(1) FEUF. 

23 Artikel 26(2) FEUF. 

24 Artikel 49 FEUF. 

25 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 30.  

26 Mål 81/87 Daily mail [1988] ECR 5483 p. 16 och Dahlberg Mattias, Internationell beskattning, upplaga 2, 
2007, Studentlitteratur, Lund, s. 263-264. 
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mer av praxis. Bland annat genom mål 270/83 Avoir fiscal där en utländsk filial i Frankrike 

fick sämre villkor än de inhemska bolagen, vilket ansågs strida mot etableringsfriheten.27 

2.2 Utflyttningsbeskattning 

Utflyttningsbeskattning innebär att ett bolag flyttar sin näringsverksamhet till en annan 

medlemsstat. Bolaget uttagsbeskattas då för den vinst som tillgångarna skulle ha genererat 

om de avyttrats vid utflyttningstidpunkten.28 Direktbeskattningsområdet är i stor utsträck-

ning ännu inte harmoniserat inom EU,29 dock finns det praxis gällande huruvida utflytt-

ningsbeskattning strider mot etableringsfriheten. I mål C-9/02 Lasteyrie stadgar EUD att 

bolag som etablerar sig i annan medlemsstat inte ska beskattas tidigare eller betala högre 

skatt än de som väljer att inte etablera sig i annan medlemsstat.30 Målet gällde fysiska perso-

ner men kommissionen anser att reglerna som framkom i Lasteyrie-målet kan även tillämpas 

på bolag.31 Målet berörde så kallad exitskatt som utlöses när den skattskyldiga lämnar lan-

det.32 Det är då tidpunkten som är av relevans och inte skattebeloppet.33 Exitbeskattning 

som utlöses när ett bolag byter hemvist anses strida mot etableringsfriheten på grund av att 

tillgångar som ännu inte realiserats beskattas.34  

Enligt artikel 54 FEUF ska bolag som etablerats i en medlemsstat likställas med fysiska per-

soner, vilka har möjlighet att byta hemvist utan att utflyttningsbeskattning sker varför även 

bolag torde ha denna möjlighet. I de fall bolagen utflyttningsbeskattas torde det hindra eta-

bleringsfriheten, bolagen avskräcks från att flytta sin verksamhet ut ur landet. De som har 

registrerat Europabolag har möjlighet att byta hemvist utan att de blir beskattade vid ut-

                                                 
27 Mål 270/83 Avoir fiscal [1986] ECR 273, p. 27.  

28 Cejie Katia, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar – en skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning 
med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem, 2010, Uppsala universitet, Uppsala, s. 30. 

29 Mål 270/83 Avoir fiscal [1986] ECR 273, p.4. 

30 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, p. 46 och se nedan i 2.3.2.  

31 KOM(2006) 825 slutlig Utflyttningsbeskattning och behovet av samordning av medlemsstaternas skattepo-
litik, s. 5.  

32 Dahlberg Mattias, Internationell beskattning, upplaga 2, 2007, Studentlitteratur, Lund, s.97. 

33 Ståhl Kristina, Österman Persson Roger, Hilling Maria, Öberg Jesper, EU skatterätt, upplaga 3, 2011, Iustus, 

Uppsala, s.133. 

34 Ståhl Kristina, Österman Persson Roger, Hilling Maria, Öberg Jesper, EU skatterätt, upplaga 3, 2011, Iustus, 

Uppsala, s.133. 
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flyttningstidpunkten.35 Europabolag avser en relativt ny bolagsform inom EU nämligen ett 

europeiskt publikt aktiebolag. Där ska bolagen kunna gå samman med andra bolag i andra 

medlemsstater och bilda gemensamma Europabolag. Dessa bolag ska även ha möjlighet att 

flytta sitt säte till andra medlemsstater.36  

Exitbeskattning anses strida mot etableringsfriheten då beskattningen sker av tillgångar 

som ännu inte realiserats, detta sker även i svensk rätt vid uttagsbeskattning. I Sverige finns 

dock möjlighet till anstånd med betalningen av skatt, detta uppkommer även i målen ned-

an. Där utreds när uppskov kan strida mot etableringsfriheten, vilket är viktigt för att en 

bedömning ska kunna ske om de svenska reglerna om anstånd strider mot etableringsfrihe-

ten. Det är även av vikt att utreda på vilka grunder EUD anser att utflyttningsbeskattning 

anses vara oförenlig med etableringsfriheten samt på vilka grunder reglerna kan rättfärdigas. 

Därför är det relevant för uppsatsen att analysera praxis inom området. 

2.3 Praxis inom utflyttningsbeskattning 

2.3.1 Inledning 

Inom ämnesområdet utflyttningsbeskattning finns det ett flertal viktiga rättsfall, jag har valt 

att ta upp två av dessa som är av vikt för denna uppsats. Målen är av vikt för uppsatsen då 

båda målen berör så kallad exitbeskattning. Exitbeskattning uppstår i de fall ett bolag be-

skattas vid tidpunkten för utflyttandet på tillgångar som ännu inte har realiserats. De nedan 

nämnda målen rör även möjligheten till uppskov som genom ändringen av de svenska ut-

tagsbeskattningsreglerna i form av 17a kap. SBL numera finns i svensk rätt. Det är därför 

av vikt för uppsatsen att analysera EUD: s bedömning gällande både exitbeskattning samt 

möjligheten till uppskov. 

2.3.2 C-9/02 Lasteyrie 

Målet berör en fysisk persons utflyttande ur Frankrike. Lasteyrie valde att lämna Frankrike 

för att bosätta sig i en annan medlemsstat. Denne innehade vid utflyttningstidpunkten bo-

lagsandelar vilka gav honom rätt till vinst i ett bolag. Bolaget var skattskyldigt för bolags-

skatt då marknadsvärdet på andelarna vid utflyttningstidpunkten var högre än anskaff-

                                                 
35 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag, s. 4. 

36 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag, s. 3-5.  
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ningspriset. Lasteyrie beskattades därför för latent vinst på andelarna. En möjlighet till upp-

skov med betalningen fanns, som villkor för detta krävs att den skattskyldige ställer tillräck-

ligt med säkerhet för att täcka skattebeloppet.37  

EUD anser att fransk lag behandlar en fysisk person som vill byta hemvist sämre än en 

person som behåller sin hemvist.38 Lasteyrie blir på grund av utflyttandet skattskyldig för en 

inkomst som ännu inte har realiserats. Fysiska personer som stannar kvar i landet blir dock 

inte skattskyldiga förrän i de fall tillgången faktiskt realiserats.39 Vilket kan avskräcka fysiska 

personer att flytta från landet vilket hindrar etableringsfriheten.40 Uppskov med betalningen 

är dock inte tillräckligt då det inte sker automatiskt och uppsätter stränga villkor, såsom att 

den fysiska personen ska uppställa säkerhet för skattebeloppet.41  

Frågan är huruvida regeln kan rättfärdigas? För att regeln ska kunna rättfärdigas krävs att 

den kan motiveras genom tvingande hänsyn till allmänintresset.42 Regeln ska även vara äg-

nad att säkerställa det eftersträvande syftet samt att den inte får går utöver vad som är nöd-

vändigt för att uppnå syftet. Frankrike hävdar att syftet med regeln är att undvika skatte-

flykt.43 EUD anser att syftet med regeln inte är att enbart träffa de upplägg som är till för 

skatteflykt. Regeln siktar sig till alla de situationer då en fysisk person med andelar i ett bo-

lag väljer att byta hemvist.44 EUD stadgar även att syftet med regeln kan uppnås på ett 

mindre inskränkande sätt som inte hindrar etableringsfriheten. EUD: s slutsats i målet är 

därför att regeln att beskatta fysiska personers latenta vinster i bolagsandelar inte är fören-

ligt med EU-rätten och kan inte rättfärdigas genom syftet att förhindra skatteflykt.45 

                                                 
37 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, p. 17. 

38 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, p.46. 

39 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, p. 46. 

40 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, p. 46. 

41 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, p. 47-48. 

42 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, p. 49. 

43 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, p. 50. 

44 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, p. 50-53. 

45 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, p. 69. 
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2.3.3 C-470/04 N 

Målet berör N som valde att byta hemvist, vid utflyttningstidpunkten var N ägare till tre 

bolag. Dessa bolags faktiska ledning låg vid tillfället i Nederländerna. N deklarerade en 

skattepliktig inkomst varav en del av inkomsten utgjordes av vinst på innehav av aktier. 

Denne begärde uppskov på inbetalning av skatten som beviljades. N var tvungen att ställa 

säkerhet för att uppskovet skulle beviljas, vilket gjordes genom att N pantsatte aktier. Efter 

meddelande från statssekreteraren vid finansministeriet i Nederländerna fastställdes att sä-

kerhet för att bevilja uppskov inte längre får krävas. N anförde att reglerna stred mot EU-

rätten och att uppskov beviljades utan att säkerhet krävdes utgör ändå en inskränkande 

handling då man inte kan åtgärda detta retroaktivt.  

EUD stadgar att artikel 49 FEUF är tillämplig i detta fall då N innehar samtliga aktier i bo-

lagen.46 Även om bolagen är etablerade i en medlemsstat och N i en annan medlemsstat in-

nehar han ett kapital som ger betydande inflytande över verksamheten och det omfattas då 

av etableringsfriheten.47 Del av den skattepliktiga inkomsten var på vinst som ännu inte rea-

liserats. Denna skatt kan överstiga den skatt som den skattskyldiga hade blivit skyldig att 

betala om avyttringen skett vid samma tidpunkt men att den skattskyldiga inte bytt hem-

vist.48 Detta på grund av att skatten på vinsten uträknas från storleken på den faktiska 

vinsten vid tidpunkten för avyttringen av aktierna.49 Vinsten kan då ha blivit lägre eller helt 

uteblivit, vilket medför att skattebeloppet minskar. EUD anser på grund av det ovan sagda 

att skattereglerna i målet inskränker etableringsfriheten.50 Nationella regler som hindrar eller 

gör det mindre attraktivt att utöva etableringsfriheten kan dock godtas. Reglerna ska då ha 

ett syfte av allmänintresse samt ska reglerna vara ägnade att uppnå detta syfte.51  

Syftet med de nationella bestämmelserna var att säkerställa beskattningsfördelningen mel-

lan medlemsstaterna samt att förhindra dubbelbeskattning.52 EUD stadgar att det är upp till 

                                                 
46 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 28. 

47 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 27.  

48 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 37. 

49 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 37. 

50 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 39. 

51 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 40. 

52 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 42. 
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medlemsstaterna att fördela beskattningen sinsemellan.53 De nationella bestämmelserna 

medför att skatten på andelar i bolag där värdeökningar har registrerats beräknas när den 

skattskyldiga byter hemvist. Detta anser EUD är uttryck för territorialitetsprincipen. Här-

igenom stadgar EUD att de nationella bestämmelserna har ett syfte av allmänintresse samt 

att reglerna förverkligar detta syfte.54 Frågan uppkommer då huruvida bestämmelsen är 

proportionerlig? 

EUD anser att kravet på att ställa säkerhet för uppskov går emot vad som är nödvändigt 

för att säkerställa effektiviteten i ett skattesystem som är baserat på territorialitetsprinci-

pen.55 Gällande det retoraktivt ändrade beslutet om att säkerhet för uppskov inte krävs 

stadgar EUD att pant som skedde i detta fall är förenat med vissa kostnader för pantsätta-

ren. Det kan även leda till att pantsättaren får sämre kreditvillkor och sådana konsekvenser 

försvinner inte genom ett retroaktivt beslut om att säkerhet inte längre behövs för upp-

skov. Medlemsstaten som antagit bestämmelsen blir då skadeståndsskyldig för skadan som 

uppkommit.56   

EUD anser att det inskränker etableringsrätten att införa sådana skatteregler som nämnts 

ovan gällande beskattning av kapitalvinster vid utflyttning. Om uppskov finns men det 

uppställer krav på att säkerhet ställs och hänsyn inte tas fullt ut till en värdeminskning som 

kan uppstå efter att en skattskyldigs hemvist flyttas inskränker det trots uppskovet EU-

rätten.57 

2.3.4 Avslutande kommentar 

De slutsatser som har framkommit ur dessa mål kan tillämpas på uttagsbeskattningsregler-

na. Målen rör exitbeskattning och att tillgångar som ännu inte realiserats beskattas dock 

finns det möjlighet till uppskov av inbetalningen med skatten. Även i uttagsbeskattnings-

reglerna finns det möjlighet till uppskov genom 17a kap. SBL. Varför en bedömning måste 

ske om reglerna ändock kan inskränka etableringsfriheten genom de slutsatser EUD har 

dragit i målen. Även på beskattningsinträde kan dessa principer tillämpas, beskattningsin-

                                                 
53 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 44. 

54 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 47. 

55 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 51. 

56 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 56-59. 

57 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 55. 
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träde är en form av utflyttningsbeskattning men beskattningen sker inte vid inflyttningstid-

punkten. Det är en form av uppskov då beskattningen sker vid ett senare tillfälle. Varför 

slutsatserna från målen som nämnts ovan kan tillämpas även på beskattningsinträde. Om 

de svenska reglerna anses strida mot etableringsfriheten måste en bedömning ske huruvida 

reglerna kan rättfärdigas. 

2.4 Rättfärdigandegrunder 

2.4.1 Rule of reason-doktrinen 

EUD kan i enlighet med rule of reason-doktrinen pröva om en inskränkande regel kan rätt-

färdigas. Det finns två typer av inskränkningar, öppen och dold diskriminering. Öppen 

diskriminering innebär att diskriminering sker på grund av nationalitet och där lika situatio-

ner behandlas olika på grund av nationalitet.58 Dold diskriminering avser de fall där diskri-

minering sker på andra grunder än nationalitet, dock förblir effekten densamma som om 

diskriminering skett på grund av nationalitet.59 Öppen diskriminering kan enbart rättfärdi-

gas genom stöd i fördraget enligt artikel 45(3), 52(1) och 62 FEUF dock kan dold diskrimi-

nering rättfärdigas genom rule of reason-testet.60  

Rule of reason-testet uppkom genom praxis och har sedan utvecklats ytterligare. Det har i 

praxis framgått att en nationell inskränkande åtgärd som hindrar de grundläggande frihe-

terna kan rättfärdigas om den uppfyller fyra förutsättningar.61  

1. Regeln ska vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt. 

2. Regeln ska vara motiverad med hänsyn till det trängande allmänintresset. 

3. Regeln ska vara ägnad att säkerställa förverkligandet av syftet med regeln. 

4. Regeln får ej gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. 

                                                 
58 Dahlberg Mattias, Internationell beskattning, upplaga 2, 2007, Studentlitteratur, Lund, s. 231. 

59 Dahlberg Mattias, Internationell beskattning, upplaga 2, 2007, Studentlitteratur, Lund, s. 232. 

60
 Cejie Katia, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar – en skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning 

med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem, 2010, Uppsala universitet, Uppsala, s. 348. 

61 Se mål C-270/78 Cassis de Dijon och 55/94 Gebhard. 
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Dessa fyra punkter kallas rule of reason-testet och är endast tillämpliga på de fall det rör sig 

om dold diskriminering och hindrande åtgärder.62  

EUD har prövat olika grunder för rättfärdigande av de grundläggande friheterna i enlighet 

med rule of reason-doktrinen.63 I de fall medlemsstaternas nationella lagstiftning strider 

mot de grundläggande friheterna inom EU kan lagstiftningen rättfärdigas bland annat om 

den avser att förhindra skatteflykt, upprätthålla skattesystemets inre sammanhang, uppnå 

effektiv skattekontroll och skydda den skatterättsliga territorialitetsprincipen.64 Den natio-

nella lagstiftningen ska även vara proportionerlig enligt de kriterier som uppkom i rule of 

reason-doktrinen.65 Dessa rättfärdigandegrunder är även anledning till varför en ändring av 

uttagsbeskattningsreglerna har skett i svensk rätt.66 

2.4.2 Förhindra skatteflykt 

Att hindra skatteflykt är en rättfärdigandegrund som kan motivera en inskränkning i de 

grundläggande friheterna.67 Skatteflykt avser de fall en medlemsstat har regler som avser att 

förhindra bolag att flytta sina tillgångar till en annan medlemsstat för att undvika högre be-

skattning eller beskattning över huvudtaget i ursprungsstaten. EUD har ännu inte godkänt 

skatteflykt som en inskränkning i praxis, dock är det fritt för medlemsstaterna att åberopa 

detta som en grund för inskränkning.68 EUD har i praxis anfört att det strider mot EU-

rätten om de nationella reglerna, som inskränker de grundläggande friheterna, inte har som 

syfte att rikta sig till de som planerar skatteflykt.69 På grund av EUD: s praxis har de i dokt-

                                                 
62 Cejie Katia, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar – en skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning 
med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem, 2010, Uppsala universitet, Uppsala, s. 349. 

63 Dahlberg Mattias, Internationell beskattning, upplaga 2, 2007, Studentlitteratur, Lund, s. 238.  

64 Se exempel mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, mål 270/83 Avoir fiscal [1986] ECR 273, mål C-
470/04 N [2006] ECR I-7409 samt mål C-250/95 Futura Participations [1997] ECR I-2471. 

65 Se exempel mål C-55/94 Gebhard [1995] ECR I-4165, punkt 37. 

66 Prop. 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m., s. 17-18, 21 
och 27. 

67 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409. 

68 Dahlberg Mattias, Internationell beskattning, upplaga 2, 2007, Studentlitteratur, Lund s. 239. 

69 Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst [2002] ECR I-11779, p. 37. 
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rin dragit den slutsatsen att den inskränkande regeln kan rättfärdigas om regeln riktas på så 

sätt att enbart de skatteupplägg av skatteflyktskaraktär träffas av beskattningen.70   

2.4.3 Skattesystemets inre sammanhang 

Skydd av skattesystemets inre sammanhang har EUD accepterat i praxis som en rättfärdi-

gandegrund av nationella inskränkande regler.71 För att denna rättfärdigande grund ska vara 

tillämplig ska det finnas ett direkt samband mellan en skattefördel och en skattenackdel.72  

Vidare har EUD framfört i praxis att ett sådant direkt samband inte kan föreligga om det 

missgynnar ett skattesubjekt och att någon skattemässig förmån inte har åberopats som kan 

kompensera missgynnandet.73 För att en inskränkning av skattesystemets inre sammanhang 

ska vara tillåten ska även beskattning ske på ett och samma skattesubjekt,74 och även inom 

ett och samma skattesystem.75 I mål C-9/02 Lasteyrie yttrade EUD gällande exitskatt att 

skattesystemets inre sammanhang inte var godtagbart som rättfärdigande grund.76 Syftet 

med exitskatt reglerna i fallet var inte att en värdeökning som uppkommit i Frankrike skulle 

beskattas där utan enbart att förhindra tillfälliga utflyttningar ur landet på grund av skatte-

skäl.  

EUD har i senare mål enbart prövat det direkta sambandet mellan en skattefördel och en 

skattenackdel och har inte tagit hänsyn till huruvida det rörde sig om ett eller flera skatte-

subjekt och skattesystem.77 Vilket tyder på att rättfärdigande grunden kan lättare bli accep-

terad av EUD då rekvisitet gällande ett skattesubjekt och skattesystem inte behövs uppnås. 

                                                 
70 Ståhl Kristina, Österman Persson Roger, Hilling Maria, Öberg Jesper, EU skatterätt, upplaga 3, 2011, Iustus, 
Uppsala, s.153. 

71 Se till exempel mål C-204/90 Bachmann [1992] ECR I-249. 

72 Mål C-204/90 Bachmann [1992] ECR I-249, p. 21. 

73 Mål C- 324/00 Lankhorst-Hohorst [2002] ECR I-11779, punkt 42. 

74 Mål C-35/98 Verkooijen [2000] ECR I-04071, p. 57-58. 

75 Mål C-319/02 Manninen [2004] ECR I-7477. 

76 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, p. 62-64. 

77 Mål C-150/04 Kommissionen mot Danmark [2007] ECR I-01163, punkt 62-67. 
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2.4.4 Effektiv skattekontroll 

Effektiv skattekontroll accepterades som rättfärdigandegrund av EUD i mål C-250/95 Fu-

tura Participations.78 Målet gällde ett franskt bolag med filial i Luxemburg vilken hade under-

skott som bolaget ville använda, domstolen i Luxemburg ställde två krav för att det skulle 

ske. Första kravet var att underskotten ska vara beskattningsbara i Luxemburg, det andra 

kravet var att filialen skulle ha bokföring enligt lagen i Luxemburg.79 EUD anser att det 

andra kravet stred mot etableringsfriheten detta på grund av att det franska bolaget skulle 

ha både bokföring enligt fransk lag och luxemburgska regler.80 Inskränkningen kan dock 

rättfärdigas genom kravet på effektiv skattekontroll, vilket uppfylldes om filialen bokförde 

enligt reglerna i Luxemburg.81 EUD anser att kravet är rimligt, men att inskränkningen än-

dock föll på kravet om proportionalitet.82 

EUD hänvisar i allmänhet till det så kallade handräckningsdirektivet83 för att uppnå en ef-

fektiv skattekontroll. Medlemstaterna hävdar i de fallen att direktivet inte är tillräckligt ef-

fektivt och nationella regler har därför krävts, EUD anför i dessa fall att direktivets effekti-

vitet saknar betydelse.84 Domstolen anvisar i praxis att effektiv skattekontroll som rättfärdi-

gande grund kan vara tillämplig och även proportionerlig, dock har handräckningsdirektivet 

i dessa fall inte varit tillämplig.85 Detta synes peka på att i de fall handräckningsdirektivet är 

tillämpligt är kraven gällande proportionalitet relativt svåra att uppnå för medlemsstaterna. 

2.4.5 Territorialitetsprincipen 

Territorialitetsprincipen antogs som rättfärdigandegrund i mål C-250/95 Futura Participa-

tions, som diskuterats ovan i kap. 2.4.4. I målet framkom att de luxemburgska reglerna gäl-

lande möjligheten att skjuta fram underskott för att senare utnyttja det, kräver att under-

                                                 
78 Mål C-250/95 Futura Participations, p.27 och 31. 

79 Mål C-250/95 Futura Participations [1997] ECR I-2471, p. 6-9.  

80 Mål C-250/95 Futura Participations [1997] ECR I-2471, p.24-26. 

81 Mål C-250/95 Futura Participations [1997] ECR I-2471, p.34-35. 

82 Mål C-250/95 Futura Participations [1997] ECR I-2471, p. 36-41. 

83 Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas 
behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och skatter på försäkringspremier.  

84 Cejie Katia, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar – en skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning 
med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem, 2010, Uppsala universitet, Uppsala, s.359. 

85 Se till exempel mål C-290/04 Scorpio [2006] ECR I-09461.  
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skottet ska vara hänförligt till inkomst som har förvärvats i en och samma medlemsstat. 

EUD har i praxis uttalat att en medlemsstat som beskattar ett inhemskt bolag enligt hem-

vistsprincipen och ett utländskt bolag beskattas enligt källstatsprincipen följer territoriali-

tetsprincipen.86 Mål C-470/04 N som diskuterats ovan i 2.3.3, berörde en fysisk persons ut-

flyttning ur Nederländerna. Denne utflyttningsbeskattades enligt nederländsk lag för latent 

värdeökning på aktier. Syftet med reglerna angav nederländsk domstol vara att säkerställa 

uppdelningen av beskattningen mellan medlemsstaterna enligt territorialitetsprincipen. 

EUD fastställer att säkerställandet av beskattningsfördelning mellan medlemsstater är en 

godtagbar rättfärdigande grund.87 Av målet framgår det att medlemsstaterna själva är behö-

riga att reglera fördelning av beskattning sinsemellan. EUD framhåller även i målet att reg-

lerna är godtagbara då de har ett syfte av allmänintresse och regeln är ägnad att säkerställa 

förverkligandet av syftet. Utöver detta måste reglerna även vara proportionerlig, vilket 

EUD anser att de inte var i detta fall.88  

Den inskränkande regeln kunde inte rättfärdigas genom att säkerställa fördelning av be-

skattning enligt territorialitetsprincipen. Regeln har ett syfte av allmänintresse samt är re-

geln ägnad att säkerställa det syftet dock är den inte proportionerlig på grund av kraven för 

uppskov.  

2.5 Proportionalitetsprincipen  

För att en nationell inskränkande regel ska kunna rättfärdigas ska regeln även var propor-

tionerlig. Proportionalitetsprincipen regleras i artikel 5(4) FEUF, där stadgas att medlems-

staternas åtgärder till innehåll och form ej får gå utöver vad som är nödvändigt för att nå 

målet med fördraget. I doktrin har det framtagits tre olika situationer när proportionalitets-

principen får betydelse; när EU:s institutioner vidtar åtgärder som kan inskränka medlems-

staternas suveränitet och medborgares rättigheter, när en medlemsstat kan ha vidtagit åt-

                                                 
86 C-446/03 Marks & Spencer [2005] ECR I-10837, punkt 39 och Cejie Katia, Utflyttningsbeskattning av kapital-
ökningar – en skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem, 
2010, Uppsala universitet, Uppsala, s. 406-407. 

87 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 42. 

88 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 47-51. 
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gärder som hindrar den inre marknaden samt i de fall en medlemsstat kan ha agerat opro-

portionerligt vid implementeringen av EU-rätten.89  

Proportionalitetsprincipen sker i två steg som har framkommit ur praxis, det första steget 

är att avgöra huruvida regeln är lämplig för att uppnå de uppsatta kraven, det andra är ste-

get är en avvägning mellan de mål som eftersträvas och de åtgärder som föreligger samt 

dess effekt.90 Genom dessa två steg kan en inskränkande åtgärd som faller under någon av 

rättfärdigandegrunderna ovan ses som rättfärdigad samt proportionerlig och därmed fören-

lig med EU-rätten. 

                                                 
89 Cejie Katia, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar – en skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning 
med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem, 2010, Uppsala universitet, Uppsala, s. 351.  

90 Se till exempel mål C-55/95 Gebhard [1995] ECR I-4165, p. 39. 
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3 Svenska regler gällande uttagsbeskattning 

3.1 Inledning 

Uttagsbeskattning inom ramen för denna uppsats innebär att ett bolag väljer att flytta verk-

samheten från Sverige och därmed ska uttagsbeskattas som om tillgångarna avyttrats vid 

tidpunkten för utflyttandet. Syftet med uttagsbeskattning är att upprätthålla företagsbe-

skattning genom att bolag inte ska kunna flytta tillgångar ur näringsverksamheten och på så 

sätt undvika beskattning.91 

I och med Malta-målet, 92 som diskuteras nedan i 3.2, samt kommissionens yttrande om att 

uttagsbeskattningsreglerna stred mot EU-rätten ledde till en ändring av uttagsbeskattnings-

reglerna i form av 17a kap. SBL. Därigenom kan bolag ansöka om anstånd med inbetal-

ningen av skatten, vilket innebär att skatten kan betalas vid ett senare tillfälle. Nedan disku-

teras Malta-målet som ledde till ändringen samt de gällande reglerna kring uttagsbeskattning.  

3.2 Malta-målet 

RÅ 2008 ref 30 gäller ett svenskt bolag X AB vilket ägdes av ett bolag beläget i Malta. Som 

följd av en omorganisering skulle X AB:s ledning, till större del, flytta till Malta vilket ledde 

till att bolagets skatterättsliga hemvist blev Malta enligt OECD: s93 modellavtal. Samtliga av 

X AB:s fastigheter var belägna i Storbritannien där bolaget även bedrev en fastighetsför-

valtning. Innehavet av fastigheterna samt fastighetsförvaltningen ansågs vara en sådan eta-

blering som avses i artikel 49 FEUF. På grund av bolagets ändrade hemvist var X AB:s in-

komster inte längre beskattningsbara i Sverige vilket hade som följd att bolaget skulle ut-

tagsbeskattas.94 Högsta förvaltningsdomstolen (gamla regeringsrätten) anser att enbart ut-

tagsbeskatta tillgångar som är knutna till verksamhet i utlandet missgynnar bolag vars verk-

samhet är belägen i utlandet jämfört med bolag belägna i Sverige. Uttagsbeskattningen kan 

därmed anses strida mot etableringsfriheten i artikel 49 FEUF. Högsta förvaltningsdomsto-

len yttrar dock att en sådan inskränkning kan rättfärdigas i enlighet med artikel 52(1) 

FEUF. I detta fall är det inte möjligt att rättfärdiga inskränkningen med hänsyn till artikel 

                                                 
91 Prop. 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m, s.10-11. 

92 RÅ 2008 ref 30. 

93 Organisation for Economic Co-operation and Development.  

94 22 kap. 7§ och 5§ 4 punkten IL. 
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52(1) FEUF då reglerna inte är grundade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller häl-

sa. EUD framhåller i praxis att omständigheter som utgör tvingande hänsyn av allmänin-

tresse kan rättfärdiga nationella inskränkande regler. Denna inskränkning är godtagbar om 

medlemsstaterna upprätthåller skatteregler som är utformade i enlighet med territorialitets-

principen. Högsta förvaltningsdomstolen kom i målet fram till att de svenska reglerna gäl-

lande uttagsbeskattning kan motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset.  

Vid bedömningen av huruvida reglerna är proportionerliga yttrar Högsta förvaltningsdom-

stolen att reglerna uppnår syftet med bestämmelsen dock anser domstolen att syftet med 

bestämmelsen kan uppnås på ett mindre inskränkande sätt. Högsta förvaltningsdomstolen 

anser att eftersom bolaget är obegränsat skatteskyldig i Sverige skulle en mindre inskrän-

kande åtgärd vara att uttagsbeskattningen realiserades först när tillgångarna avyttrades.  

Domslutet utföll så att beskattning vid tidpunkten för byte av skatterättslig hemvist är en 

oproportionerlig åtgärd, en mer lämplig åtgärd torde istället vara att de belopp som ska ut-

tagsbeskattas istället tas upp som en intäkt först när tillgångarna avyttras. Således är be-

stämmelserna i 22 kap. 7§ och 5§ 4 punkten inte förenliga med EU-rätten.  

3.3 Uttagsbeskattning 

3.3.1 22 kap. 2§ IL 

I 22 kap. 2§ IL regleras vad som avses med uttag. Där stadgas att uttag avser de fall en 

skattskyldig tillgodogör sig en tillgång från näringsverksamhet och för över denna tillgång 

till en annan näringsverksamhet eller använder tillgången för privat bruk. I de fall den skatt-

skyldige överför tillgången till en annan verksamhet beskattas tillgången vid tidpunkten för 

överförandet. Uttaget beskattas enbart om vinsten vid avyttringen av tillgången skulle ha 

beskattats i inkomstslaget näringsverksamhet.95 Enligt uttagsbeskattningsreglerna ska prak-

tiskt taget alla uttag av tillgångar i bolag leda till uttagsbeskattning då alla inkomster juridis-

ka personer har tillräknas inkomstslaget näringsverksamhet.96  

                                                 
95 Andersson Mari, Enérus Saldén Anita, Tivéus Ulf, Inkomstskattelagen: en kommentar. D. 1, 1-28 kap, upplaga 

7, 2007, Norstedts juridik, Stockholm, s. 691. 

96
Andersson Mari, Enérus Saldén Anita, Tivéus Ulf, Inkomstskattelagen: en kommentar. D. 1, 1-28 kap, upplaga 7, 

2007, Norstedts juridik, Stockholm, s. 691.  
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3.3.2 22 kap. 5§ 4 och 5 p. IL 

22 kap. 5§ 4p. IL stadgar att som uttag räknas även de fall inkomsten från en näringsverk-

samhet helt eller delvis inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal. I fö-

rarbetet anges som exempel en fysisk person bosatt i Sverige som bedriver näringsverk-

samhet här och erhåller på grund av ett skatteavtal skatterättslig hemvist i en annan stat.97 

Uttagsbeskattning ska dock inte ske om tillgångarna i näringsverksamheten kan knytas till 

ett fast driftställe i Sverige.98 

22 kap. 5§ 5p. IL reglerar tillgångar som förs över från en del av näringsverksamheten till 

en annan del vars näringsverksamhet inte är skattskyldig i Sverige. Exempel på situationer 

när denna punkt är tillämplig är de fall en näringsverksamhet som bedrivs i två eller flera 

stater har en tillgång som förs ut från Sverige till en medlemsstat som Sverige har avtal med 

eller som knyts till ett fast drift ställe i den andra staten.99  

3.4 Regler om anstånd 

3.4.1 Inledning 

Till följd av Malta-målet inträde nya regler i SBL om anstånd för att reglerna gällande uttags-

beskattning inte ska strida mot EU-rätten. Frågan som uppkommer är huruvida denna änd-

ring är tillräcklig för att reglerna gällande uttagsbeskattning ska vara förenlig med EU-

rätten. Uppsatsen redogör för reglerna kring anstånd i 17a kap. SBL med syfte att analysera 

huruvida en inskränkning av EU-rätten fortfarande föreligger. Högsta förvaltningsdomsto-

len fann i Malta-målet att uttagsbeskattningsreglerna var oproportionerliga varför en ändring 

måste ske.100 Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att själva tidpunkten för beskatt-

ningen stred mot EU-rätten varför reglerna om anstånd uppkom. 17a kap. SBL reglerar 

möjligheten att skjuta upp inbetalningen av skatten till ett senare tillfälle, anstånd kan ske 

för ett år i taget.101  

                                                 
97 Prop. 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m., s.11. 

98 Andersson Mari, Enérus Saldén Anita, Tivéus Ulf, Inkomstskattelagen: en kommentar. D. 1, 1-28 kap, upplaga 
7, 2007, Norstedts juridik, Stockholm, s. 698. 

99 Andersson Mari, Enérus Saldén Anita, Tivéus Ulf, Inkomstskattelagen: en kommentar. D. 1, 1-28 kap, upplaga 
7, 2007, Norstedts juridik, Stockholm, s. 698. 

100 RÅ 2008 ref 30.  

101 17a kap. 8§ SBL. 
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3.4.2 17a kap. 2§ SBL 

Bolag som är obegränsat skattskyldiga har möjlighet att ansöka om anstånd med inbetal-

ning av skatt till skatteverket, om uttagsbeskattning skett i enlighet med 22 kap. 5§ 4 och 

5p. IL. Anstånd kan även ges i de fall ett skatteavtal har ingåtts med en stat inom Europeis-

ka ekonomiska samarbetsområdet102. Det krävs även att tillgången som ska beskattas ingår i 

en näringsverksamhet inom EES.103 Näringsverksamheten som inte längre ska beskattas i 

Sverige får inte ha upphört, då är dessa regler inte längre tillämpliga.104  

3.4.3 17a kap. 3§ SBL 

I denna paragraf stadgas i första stycket hur stort anståndsbeloppet maximalt får vara. Be-

loppet får högts vara skillnaden mellan skatten, som fastställts det år då inkomsten på 

grund av uttaget beskattas samt den skatt som skulle ha fastställts om inkomsten inte tagits 

med vid beräkningen av den skattskyldiges inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet. I 

andra stycket regleras att anståndsbeloppet inte får överstiga skatten på de tillgångar som 

vid ansökningstidfället finns kvar i näringsverksamhet samt omfattas av ansökan. 

Det tredje och sista stycket reglerar att skatten som ligger till grund för anståndet ska förde-

las på tillgången. Det ska fördelas till så stor del som den anståndsgrundande inkomsten för 

en enskild tillgång utgör av den anståndsgrundande inkomsten för samtliga tillgångar som 

har legat till grund för uttagsbeskattningen. De anståndsgrundande inkomsterna för enskil-

da tillgångar grundas på det ursprungliga värdet som utgår från tidpunkten för uttagsbe-

skattningen.105  

Anstånd får beviljas med hela eller delar av den skatt som fastställts det år inkomsten be-

skattas på grund av uttaget. Den som ansöker kan då välja huruvida ansökningen ska gälla 

hela den skatt som är hänförlig till uttaget eller endast delar av skatten som är hänförlig till 

en tillgång som har tagits ut.106 

                                                 
102 Härefter EES. 

103 17a kap. 2§ 2p. SBL. 

104 17a kap. 2§ 3p. SBL.  

105 17a kap. 5§ SBL. 

106 Prop. 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m., s. 40. 
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3.4.4 17a kap. 5§ SBL 

I denna pargraf redogörs för vad som är den anståndsgrundande inkomsten för en tillgång. 

Där stadgas att inkomsten utgörs av marknadsvärdet minskat med det skattemässiga värdet 

vid tidpunkten för uttaget om inget annat anges i 7§. Marknadsmässigt värde avser det pris 

som näringsidkare skulle ha fått om tillgången lagts ut på marknaden och om tillgången 

lagts ut på villkor som med hänsyn till den skattskyldiga framstår som naturliga.107 Det skat-

temässiga värdet regleras i 2 kap. 31 och 32§§ IL. I 31§ stadgas att vid lagertillgångar och 

kundfodringar är det skattemässiga värdet det värde som tillgången tas upp till vid beräk-

ningen av resultatet i näringsverksamheten. 2 kap. 32§ IL reglerar kapitaltillgångar där ska 

det skattemässiga värdet beräknas till det omkostnadsbelopp som skulle använts om till-

gången avyttrats.  

3.4.5 17a kap. 7§ SBL 

I de fall en tillgång efter tidpunkten för uttaget helt eller delvis övergått till någon annan, 

utgörs den anståndsgrundade inkomsten för den kvarvarande tillgången av så stor del av 

den ursprungliga anståndsgrundade inkomsten som belöper på den kvarvarande tillgången. 

Anståndet ska enbart grundas på den tillgång som finns kvar i näringsverksamheten och 

avser skatten på denna tillgång. Det gäller att fördela den ursprungliga anståndsgrundande 

inkomsten mellan den kvarvarande tillgången och den del av tillgången som har övergått till 

annan.108 

3.5 Avslutande analys 

Uttagsbeskattning sker i de fall ett bolag byter hemvist vid utflyttningstidpunkten. Beskatt-

ning sker på tillgångar som ännu inte har realiserats. I och med ändringen genom Malta-

målet109 samt införandet av 17a kap. SBL finns numera möjlighet till uppskov med betal-

ningen. EUD: s syn på uppskov har nämnts ovan i 2.3.2 och 2.3.3. EUD stadgar att upp-

skov är inskränkande om det uppställer för strikta krav och det inte sker automatiskt.110 

EUD anser även att om ingen hänsyn tas till att en värdeminskning kan ske vid utflyttandet 

                                                 
107 61 kap. 2§ 3st IL. 

108 Prop. 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m., s.41-42.  

109  RÅ 2008 ref 30. 

110 C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, p. 47-48. 
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inskränker det etableringsfriheten då bolag kan avskräckas från att byta hemvist.111 I 17a 

kap. SBL måste bolagen ansöka om anstånd, detta sker då inte automatiskt. Det uppställer 

relativt strikta krav, såsom att anstånd enbart kan ske för ett år sedan får bolagen ansöka på 

nytt.112 Anstånd får även bara ges till ett visst belopp,113 samt ska uttagsbeskattning ha skett 

i enlighet med 22 kap. 5§ 4 och 5 p. IL för att anstånd ska beviljas.114 Vid anstånd tas ingen 

hänsyn till huruvida en värdeminskning kan ske. Beskattning sker vid utflyttandet för bolag 

som väljer att byta hemvist. I de fall ett bolag väljer att inte byta hemvist sker beskattningen 

inte förrän tillgångarna faktiskt avyttrats. Om den skattskyldiga hade behållit sin hemvist 

och beskattats då tillgångarna hade realiserats kunde vinsten på tillgångarna minskat eller 

helt uteblivit.115 Vilket skulle lett till att skattebeloppet även skulle ha minskat. Om hänsyn 

inte tas till att en värdeminskning kan ske från det att utflyttning sker och då tillgångarna 

faktiskt avyttras strider det mot etableringsfriheten.116  

Även om anstånd beviljas kan det ändock innebär att beskattning sker innan tillgångarna 

avyttrats. Anstånd sker med ett år sedan kan bolaget ansöka om att förlänga det.117 Ett bo-

lag kan fortgå i flertal år, vilket kan leda till att bolag inte har möjlighet till anstånd under 

hela den tid tillgångarna finns kvar och bolaget beskattas då innan tillgångarna har realise-

rats.  

                                                 
111 C-470/04 N [2006] ECR I-7409 p. 55.  

112 17a kap. 8§ SBL. 

113 17a kap. 3§§ SBL. 

114 17a kap. 2§ SBL. 

115 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 37-39. 

116 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 55. 

117 17a kap. 8§ SBL. 
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4 Svenska regler gällande beskattningsinträde 

4.1 Inledning 

Beskattningsinträde innebär inom ramen för denna uppsats att ett bolag flyttar sin verk-

samhet till Sverige och därmed blir skattskyldigt. De fall bolaget blir skattskyldigt på grund 

av att skatteavtal ändras upptas även i uppsatsen.  

Såsom nämnts ovan i 1.1 var beskattningsinträde ett oreglerat område innan uppkomsten 

av 20a kap. IL. Tidigare var det reglerat genom praxis bland annat genom RÅ 1999 ref 19 

som redogörs för nedan i 4.2. Behovet av regler kring beskattningsinträde ökade i takt med 

att internationaliseringen ökade.118 Den ökade internationaliseringen torde komma att ställa 

högre krav på skattemyndighetens utredningsresurer då de ska fastställa ett korrekt mark-

nadsvärde till vilket värde ett inflyttande bolags tillgångar ska värderas. Skattemyndigheten 

torde enbart kunna ge ett ungefärligt belopp.119 De ökade kraven i och med internationali-

sering samt svårigheten för skattemyndigheten att beräkna till vilket värde tillgångarna ska 

värderas ledde till utformningen av 20a kap. IL. Syftet med reglerna gällande beskattnings-

inträde är att motverka värderingstvister mellan myndigheter och enskilda vid fastställandet 

av anskaffningsvärdet och anskaffningsutgifterna.120  

Vid beskattningsinträdet har Sverige regler om fastställande av anskaffningsvärdet och an-

skaffningsutgift samt om hur ett bolag ska beskattas då det inträder skattskyldighet i Sveri-

ge. Ett bolags tillgångar ska vid beskattningsinträdet anses vara anskaffade för marknads-

värdet.121 Tillgångarnas skattemässiga värde ska beräknas med hänsyn till anskaffningsutgif-

ten. Denna ska justeras så att det skattemässiga värdet blir detsamma som om tillgången va-

rit anskaffad i Sverige och ingått i en näringsverksamhet som beskattas här.122 I 20a kap. IL 

regleras hur anskaffningsvärden och anskaffningsutgifter ska regleras när en verksamhet 

inte tidigare har beskattats i Sverige och nu inträder skattskyldighet.123 I de fall en tillgång 

förs in i Sverige och därmed ska beskattas fastställer inte skattemyndigheten något beslut 

                                                 
118 Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s. 153. 

119 Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s.155. 

120 Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s. 155.  

121 Prop. 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m, s. 28. 

122 Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s.155. 

123 Andersson Mari, Enérus Saldén Anita, Tivéus Ulf, Inkomstskattelagen: en kommentar. D. 1, 1-28 kap, upplaga 

7, 2007, Norstedts juridik, Stockholm, s. 647. 
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om anskaffningsvärde och anskaffningsutgift. Det kommer istället att ske vid den löpande 

beskattningen av näringsverksamheten.124 

Före införandet av 20a kap. IL ansågs RÅ 1999 ref 19 ha stadgat huvudregeln för faststäl-

landet av anskaffningsvärde och anskaffningsutgift för tillgångar i en näringsverksamhet 

som blivit skattskyldiga i Sverige.125 Regeringen angav att vid bestämmandet av skattemässi-

ga ingångsvärden vid inflyttande av utländska skadeförsäkringsbolag att vägledning kan 

hämtas från Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i RÅ 1999 ref 19.126 Målet är trots 

instiftandet av lag fortfarande relevant då det ger en tolkningskälla av nuvarande lagregler.  

4.2 RÅ 1999 ref 19 

Omständigheterna i fallet var att A som var bosatt i Sverige ägde andelar i danska skepp. 

Näringsverksamheterna hade tidigare enbart beskattats i Danmark, på grund av ett nytt 

nordiskt skatteavtal skulle detta komma att ändras. Efter ikraftträdandet av det nordiska 

skatteavtalet skulle andelarna beskattas i Sverige. A begärde förhandsbesked från skatte-

rättsnämnden127 och ställde frågan till vilket värde andelarna skulle tas upp till vid beskatt-

ning i Sverige samt vid vilken tidpunkt andelen skulle anses ingå i den svenska förvärvskäl-

lan. 

SRN kom i fallet fram till att anskaffningsvärdet för inventarier ska vara det verkliga värdet 

för dess anskaffande och om inventarierna anskaffats på annat sätt ska marknadsvärdet vid 

tidpunkten för förvärvet räknas som anskaffningsvärde. I detta fall har anskaffandet för 

skeppsandelarna skett under tiden inkomsten inte skulle beskattas i Sverige på grund av 

skatteavtal. SRN stadgade i målet att gällande huruvida anskaffningsvärdet ska anses vara 

det verkliga värdet för anskaffandet gäller enbart i de fall anskaffandet berör köp, byte eller 

annat jämförligt fång som sker i en näringsverksamhet som ska beskattats i Sverige. Be-

stämmelsen avser inte att reglera anskaffningsvärdet i sådana situationer när inventarier har 

anskaffats under tiden näringsverksamheten inte varit skattskyldig i Sverige. SRN anser att 

reglerna gällande uttagsbeskattning samt den ovan givna bestämmelsen ger uttryck för att 

                                                 
124 Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s. 158-159. 

125 Jilkén Daniel, Uggla Carl-Magnus, Skattenytt nr 11 2005, Beskattningsinträde – så fungerar det, men är det rätt?, 
s. 651.  

126 Prop. 2001/02:42 Övergång till en konventionell beskattningsmetod för utländska skadeförsäkringsföre-
tag, s. 32. 

127 Härefter SRN. 
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den allmänna principen att beskattning ska ske med beaktande av tillgångarnas verkiga vär-

de. I detta fall ska inkomsten beskattas vid en viss tidpunkt varför marknadsvärdet vid 

denna tidpunkt anses utgöra anskaffningsvärdet.  

Beslutet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen av parterna som yrkade att SRN: s 

beslut skulle ändras. Högsta förvaltningsdomstolen yttrar att de gör samma bedömning 

som SRN och en ändring av domen sker därför inte. Detta mål har gett vägledning innan 

lagreglerna uppkom och ger även efter dess uppkomst en vägledning i hur reglerna ska tol-

kas. Reglerna gällande beskattningsinträde regleras numera i 20a kap. IL, nedan sker en re-

dogörelse av de relevanta paragraferna för denna uppsats.  

4.3 20a kap. 1 och 2§§ IL 

I 20a kap. 1§ IL redogörs det för när kapitlet är tillämpligt. I denna uppsats upptas enbart 

de fall som nämns i punkterna 1 och 4. 20a kap. 1§ 1p. IL som berör då en juridisk persons 

inkomst av en näringsverksamhet eller del av näringsverksamhet inte har beskattats i Sveri-

ge men nu inträder skattskyldighet. Även de fall personen tidigare inte varit skattskyldig här 

men att sådan skattskyldighet nu inträder upptas. Detta avser de fall en juridisk person som 

inte tidigare varit skattskyldig i Sverige bedriver näringsverksamhet i en annan medlemsstat 

och flyttar till Sverige men fortsätter att bedriva näringsverksamheten i den andra medlems-

staten. Den juridiska personen blir skattskyldig om näringsverksamheten inte är undantagen 

för beskattning genom ett skatteavtal.128 Beskattningsinträde föreligger även i de fall när-

ingsverksamheten är etablerad i en annan medlemsstat men bedrivs ifrån ett fast driftställe 

beläget i Sverige.129   

I 20a kap. 1§ 4p. IL regleras de fall näringsverksamheten inte varit skattskyldig i Sverige på 

grund av ett skatteavtal och att detta nu ändras så bolaget blir skattskyldigt i Sverige. Be-

skattningsinträde sker i detta fall när avtalet ändrats eller upphört så att undantaget för be-

skattning inte längre gäller.130  

20a kap. 2§ IL stadgar att tillgångarna anses anskaffade vid tidpunkten för beskattningsin-

trädet. I de fall ett bolag flyttar verksamheten till Sverige och därmed ska beskattas här in-

                                                 
128 20a kap.1§ 1p IL. 

129 Andersson Mari, Enérus Saldén Anita, Tivéus Ulf, Inkomstskattelagen: en kommentar. D. 1, 1-28 kap, upplaga 
7, 2007, Norstedts juridik, Stockholm, s. 647. 

130 Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s.156. 
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träder skattskyldighet och tillgångarna ska anses vara anskaffade vid inflyttningstidpunkten. 

Tidpunkten då tillgången anses anskaffad är bland annat av relevans i de fall man ska be-

räkna avskrivningar.131 Det värde som är beräknat vid tidpunkten då tillgångarna ska anses 

vara anskaffade utgör sedan underlag för framtida avskrivningar.132  

4.4 20a kap. 3§ IL 

20a kap. 3§ IL reglerar hur anskaffningsvärdet och anskaffningsutgiften ska beräknas. Där 

stadgas att anskaffningsvärdet gällande lagertillgångar och liknande tillgångar ska det lägsta 

av anskaffningsvärdet och verkliga värdet vid beskattningsinträdet gälla som anskaffnings-

värdet. De tillgångar som finns kvar vid beskattningsinträdet ska anses ha anskaffats vid ett 

senare tillfälle.   

Anskaffningsvärdet och det verkliga värdet i 20a kap. 3§ IL avser detsamma som i 17 kap 

2§ IL som hänvisar till årsredovisningslagen133 vilken stadgar att anskaffningsvärdet är de 

utgifter för tillgångens förvärv eller tillverkning.134 Det verkliga värdet bestäms på grundval 

av tillgångens marknadsvärde, om detta inte kan bestämmas ska det verkliga värdet be-

stämmas på grundval av tillgångens beståndsdelar eller en likartad tillgångs marknadsvär-

de.135 

4.5 20a kap. 7§ IL 

Om en överföring av en tillgång har medfört att ett belopp motsvarande tillgångens mark-

nadsvärde har beskattats i en annan stat, ska tillgången anses anskaffad för detta belopp. 

Denna bestämmelse är enbart tillämplig om den andra staten ingår i EES eller om det är en 

stat med vilken Sverige har ingått skatteavtal. 

Detta innebär att om uttagsbeskattning skedde i staten där näringsverksamheten var belä-

gen och näringsverksamheten överförde tillgångar till Sverige och därmed skulle beskattas i 

Sverige, skulle tillgångarna ansetts ha anskaffats för uttagsbeskattningsbeloppet. Det ut-

                                                 
131 Andersson Mari, Enérus Saldén Anita, Tivéus Ulf, Inkomstskattelagen: en kommentar. D. 1, 1-28 kap, upplaga 
7, 2007, Norstedts juridik, Stockholm, s. 648. 

132 Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s. 155. 

133 Årsredovisningslag 1995:1554, härefter ÅRL. 

134 4 kap. 9§ 2st. ÅRL. 

135 4 kap. 14a§ 2st. ÅRL.  
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ländska uttagsbeskattade beloppet anses vara det belopp som enligt den utländska beskatt-

ningsmyndigheten ska motsvara tillgångens marknadsvärde och har tagits upp till beskatt-

ning i den andra staten.136 Detta gäller även om inte enstaka tillgångar har överförts utan 

även de fall där hela näringsverksamheten överförts.137 

4.6 Avslutande analys 

Beskattningsinträdesreglerna stadgar hur tillgångar ska värderas när ett bolag inträder skatt-

skyldighet i Sverige. De ska värderas till marknadsvärdet och justeras så att det skattemässi-

ga värdet blir detsamma som det kan antas ha blivit om tillgången anskaffades och tillhör 

en verksamhet i Sverige. Tillgången ska värderas till marknadsvärdet vid beskattningsinträ-

det. Problemet som uppkommer är till vilket värde tillgångarna ska beskattas. Tillgångarna 

har anskaffats för ett värde i ursprungsmedlemsstaten. Vid beskattningsinträdet ska till-

gångarna anses anskaffade till marknadsvärdet vid inträdet. En skillnad mellan dessa två 

värden kan då uppstå. Vilket kan leda till att det marknadsvärde som uppstår vid inträdet 

kan vara lägre än det ursprungliga värdet. Vilket leder till att mindre avskrivningsunderlag 

ges som kan minska det beskattningsbara resultatet som leder till att skatten blir högre. Om 

anskaffningsvärdet är högre vid inträdandet än det ursprungliga värdet får också ett högre 

värde skrivas av vilket leder till att det beskattningsbara resultatet minskar. Vilket i sig leder 

till att skattebeloppet även minskar. 

Bolag som väljer att behålla sin hemvist påverkas inte av detta, de beskattas enbart för det 

värdet tillgången anskaffas. Medan bolag som väljer att byta hemvist kan påverkas av detta 

genom att värdet vid beskattningsinträdet är lägre än det ursprungliga anskaffningsvärdet. 

Detta torde inskränka etableringsfriheten, det görs en åtskillnad mellan bolag som inte by-

ter hemvist och bolag som byter hemvist. Det kan avskräcka bolag från att byta hemvist. 

Beskattningsinträde torde inte kunna ses som en form av exitbeskattning då beskattningen 

inte sker vid inflyttningstidpunkten.  

I mål C-470/04 N anser EUD att uppskov inskränker etableringsfriheten om ingen hänsyn 

tas till att en värdeminskning kan ske.138 EUD stadgar att skatten som den utflyttande ska 

betala är inte densamma som den som inte byter hemvist ska betala. Den som inte byter 

                                                 
136 Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s.156. 

137 Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s.157. 

138 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 55. 
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hemvist beskattas inte förrän tillgångarna faktiskt avyttras och vinsten blir kanske inte den-

samma vilket medför att skatten inte blir densamma. Det inskränker etableringsfriheten om 

ingen hänsyn tas till att en värdeminskning kan uppstå. Detta torde även gälla beskattnings-

inträde då det rör sig om en form av utflyttningsbeskattning men för bolag som vill flytta in 

i en annan medlemsstat. Det blir även en form av uppskov då betalningen av skatten sker 

vid ett senare tillfälle vid beskattningsinträde.  

Vid beskattningsinträde kan det ursprungliga anskaffningsvärdet och det värde som till-

gångarna anses anskaffats för vid beskattningsinträdet skilja. Ingen hänsyn tas till huruvida 

en värdeminskning kan uppstå om tillgångarna värderas lägre vid inflyttningstidpunkten, 

vilket torde vara oförenligt med etableringsfriheten. 
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5 Analys  

5.1 Beskattningsreglernas förenlighet med etableringsfrihe-

ten 

En bedömning kommer nedan ske i fråga om uttagsbeskattningsreglerna samt beskatt-

ningsinträdesreglerna strider mot etableringsfriheten. Gällande uttagsbeskattning ska jag ut-

reda huruvida uppskovsreglerna är tillräckliga för att en inskränkning inte ska anses förelig-

ga. Gällande beskattningsinträde ska det göras en bedömning huruvida reglerna är förenliga 

med etableringsfriheten. Jag kommer här utgå ifrån det ovan sagda i kapitel 2 samt jämföra 

de svenska reglerna med de principer som uppkommit ur C-470/04 N och C-9/02 Lasteyrie. 

Detta för att sedan göra en bedömning om de svenska reglerna strider mot etableringsfrihe-

ten. 

Enligt artikel 54 FEUF ska bolag som etablerats i en medlemsstat likställas med fysiska per-

soner, vilka har möjlighet att byta hemvist utan att beskattning sker varför även bolag torde 

ha denna möjlighet. De som har registrerat Europabolag har möjlighet att byta hemvist 

utan att de blir beskattade vid utflyttningstidpunkten.139 Detta borde även kunna tillämpas 

på andra bolag inom EU som önskar att etablera sig i en medlemsstat. Europabolag borde 

inte skiljas från mängden och få bättre villkor än andra bolag etablerade inom EU. Då det 

för tillfället finns olika regler för bolagen blir det diskriminerande, bolagen behandlas olika 

och bolag som inte är Europabolag får sämre villkor. Frågan som uppkommer är huruvida 

det finns en skillnad i behandling mellan de bolag som byter hemvist och de som väljer att 

inte byta hemvist.  

5.2 Uttagsbeskattning  

När ett bolag byter skatterättslig hemvist kan uttagsbeskattning uppkomma enligt 22 kap. 

5§ IL. Vilket innebär att bolag beskattas på tillgångar, vid utflyttningstidpunkten, som ännu 

inte realiserats. Uttagsbeskattning anses vara en form av exitbeskattning då den uppkom-

mer i de fall ett bolag flyttar sin näringsverksamhet ut ur landet.140 Detta torde hindra bolag 

från att flytta sin näringsverksamhet ut ur Sverige vilket strider mot etableringsfriheten. På 

grund av att bolag som väljer att byta hemvist beskattas på tillgångar som ännu inte avytt-

                                                 
139 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag, s. 4. 

140 Dahlberg Mattias, Internationell beskattning, upplaga 2, 2007, Studentlitteratur, Lund, s. 97. 
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rats. Bolag som väljer att bibehålla sin hemvist beskattas inte förrän tillgångarna har realise-

rats. En skillnad i behandling mellan utflyttande och kvarvarande bolag uppstår då. Sverige 

har efter motiverat yttrande från kommission ändrat lagstiftningen genom 17a kap. SBL om 

anstånd.141 Frågan som uppkommer är huruvida 17a kap. SBL är tillräcklig för att svensk 

lagstiftning inte ska finnas strida mot etableringsfriheten?  

Anstånd med inbetalningen av skatt kan ske enligt 17a kap. SBL. Bolaget kan ansöka om 

att skjuta upp inbetalningen av skatten till ett senare tillfälle än tillfället för utflyttandet.142 

EUD stadgar i mål C-9/02 Lasteyrie, som nämnts ovan i 2.3.2, att även om möjligheten till 

uppskov av skatten fanns gavs detta inte automatiskt och uppskovet förutsatte strikta vill-

kor.143 Regeln stred därför, trots uppskovet, mot EU-rätten.  

Ett bolag kan ansöka för att få anstånd till skatteverket, vilket innebär att anstånd i svensk 

rätt inte sker automatiskt. Skatteverket kan sedan bevilja anståndet om uttagsbeskattning 

skett i enlighet med 22 kap. 5§ 4 och 5 p. IL. 144 Anståndsreglerna sätter även upp andra 

villkor såsom vilket belopp som anstånd högst får beviljas med samt tiden för anståndet.145 

Inbetalningen av skatten kommer trots anstånd ske tidigare än om bolaget valt att behålla 

hemvisten i Sverige.146 Anstånd kan ske med ett år i taget, ett bolag kan fortgå i många år 

och det är inte möjligt att skjuta upp inbetalningen under hela den tid då bolaget fortle-

ver.147 Varför inbetalningen av skatten kan komma att ske vid ett tidigare tillfälle än om bo-

laget valt att inte byta hemvist. Utflyttande bolag får då sämre villkor än de bolag som väljer 

att stanna kvar i landet. De som inte byter hemvist beskattas inte förrän tillgångarna faktiskt 

har realiserats.  

I mål C-470/04 N framgår att uppskov även strider mot etableringsfriheten om ingen hän-

syn tas till att en värdeminskning kan ske.148 Vid uttagsbeskattning sker beskattningen som 

om tillgångarna avyttrats vid tidpunkten för utflyttandet och vid anstånd beräknas skatten 

                                                 
141 IP/08/136 diarienummer 2007/2372. 

142 17a kap. 2§ SBL. 

143 Mål C-9/02 Lasteyrie [2004] ECR I-02409, p. 47-48. 

144 17a kap. 2§ SBL. 

145 17a kap. 3§ 1 st och 8§ SBL.  

146 Prop. 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m., s. 17-18. 

147 17a kap. 8§ SBL. 

148 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 55. 
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på värdet vid uttaget.149 Om ett bolag bibehåller sin hemvist sker inte beskattningen förrän 

tillgångarna faktiskt har realiserats. Vinsten kan då vid den faktiska realiseringen minska el-

ler utebli helt vilket skulle medföra att även skattebeloppet minskar. Vid de svenska regler-

na gällande uttagsbeskattning tas ingen hänsyn till huruvida en värdeminskning kan ske.  

På grund av det ovan sagda anser jag att uttagsbeskattningsreglerna trots reglerna om an-

stånd strider mot etableringsfriheten då det inte sker automatiskt och reglerna uppsätter re-

lativt strikta villkor samt att ingen hänsyn tas till en eventuell värdeminskning. 

5.3 Beskattningsinträde  

Beskattningsinträde inträffar när ett bolag väljer att flytta sin verksamhet till Sverige och 

blir skattskyldig där. Problemet som uppkommer vid beskattningsinträdet gäller beräknan-

det av skatten. Tillgångarna ska vid inträdet anses vara anskaffade till marknadsvärdet.150 

Sedan ska beloppet justeras så att det skattemässiga värdet blir detsamma som om tillgång-

en anskaffats i Sverige.151 Det uppkommer problem om det ursprungliga anskaffningsvär-

det är högre än marknadsvärdet vid inträdet. Avskrivningsunderlaget blir lägre vilket leder 

till att ett mindre belopp får skrivas av från det beskattningsbara resultatet. Detta leder till 

att skattebeloppet ökar. Beskattningsinträde kan dock inte ses som exitbeskattning då be-

skattningen inte sker vid tidpunkten för inflyttandet. I mål C-470/04 N framgår det att 

uppskov där man inte tar hänsyn till att en värdeminskning kan ske inskränker etablerings-

friheten.152 Beskattningsinträde torde kunna ses som en form av utflyttningsbeskattning då 

inflyttande bolag beskattas på grund av byte av hemvist. Det kan även ses som uppskov, 

beskattningen sker inte vid inflyttningstidpunkten utan sker löpande under verksamheten. 

Vid beskattningsinträde kan en värdeminskning ske om marknadsvärdet vid inflyttandet är 

lägre än det ursprungliga anskaffningsvärdet. Om ingen hänsyn tas till att en värdeminsk-

ning kan ske strider beskattningsinträde mot etableringsfriheten.  

Det görs även en skillnad mellan de bolag som behåller sin hemvist och de som byter hem-

vist. De som behåller sin hemvist ska enbart beskattas för det faktiska anskaffningsvärdet 

                                                 
149 17a kap. 5§ SBL. 

150 Prop. 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m, s. 28. 

151 Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s.155. 

152 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 55. 
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för tillgångarna. Vid byte av hemvist blir det värdet vid inflyttningstidpunkten. En åtskill-

nad görs då på bolag som väljer att byta hemvist.   

Slutsatsen blir gällande beskattningsinträde och uttagsbeskattning att dessa strider mot eta-

bleringsfriheten då tidpunkten och förfarandet kring beskattningen hindrar etableringsfri-

heten. Beskattningsinträde kan avskräcka bolag, de kan få betala mer i skatt på tillgångarna 

än de skulle ha gjort om de bibehållit sin hemvist. Vid uttagsbeskattning kan bolag av-

skräckas från att vilja flytta sin verksamhet till en annan medlemsstat då beskattning sker 

vid tidpunkten för utflyttandet. Det kan även avskräcka bolag från att etablera sig i andra 

medlemsstater på grund av att bolaget uttagsbeskattas för tillgångar som ännu inte realise-

rats. Bolagen kan dock ansöka om anstånd med inbetalningen av skatten.153 Detta anser jag 

dock inte vara tillräckligt för att regeln inte ska strida mot EU-rätten, anstånd med inbetal-

ning av skatt sker inte automatisk och uppsätter relativt strikta villkor samt att ingen hänsyn 

tas till eventuella värdeminskningar. Frågan som uppkommer är huruvida reglerna gällande 

beskattningsinträde och uttagsbeskattning kan rättfärdigas enligt de rättfärdigandegrunder 

som uppkommit ur praxis? 

5.4 Rättfärdigandegrunder 

5.4.1 Förhindra skatteflykt 

De svenska nationella reglerna anses strida mot etableringsfriheten enligt min bedömning. 

Därför behövs en bedömning göras huruvida reglerna kan rättfärdigas. Det rör sig i detta 

fall om dold diskriminering, bolagen diskrimineras inte på grund av nationalitet.154 Dold 

diskriminering kan rättfärdigas genom rule of reason-doktrinen, i enlighet med denna dokt-

rin har EUD prövat olika rättfärdigande grunder som nämnts ovan i 2.4.155 

Skatteflykt avser när en medlemsstat har regler som avser att förhindra ett bolag att flytta 

tillgångar till en annan medlemsstat för att undvika beskattning. EUD anser i praxis att det 

strider mot etableringsfriheten om uttagsbeskattningsreglerna samt reglerna gällande be-

                                                 
153 17a kap. 1§ IL. 

154 Dahlberg Mattias, Internationell beskattning, upplaga 2, 2007, Studentlitteratur, Lund, s. 232.  

155 Cejie Katia, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar – en skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning 
med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem, 2010, Uppsala universitet, Uppsala, s. 348 samt Dahlberg 
Mattias, Internationell beskattning, upplaga 2, 2007, Studentlitteratur, Lund, s. 238. 
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skattningsinträde inte har som syfte att rikta sig till de som planerar skatteflykt.156 Vad som 

har framkommit gällande de svenska reglerna kan det inte antas att reglerna enbart riktar 

sig till dem som planerar skatteflykt. Reglerna träffar alla bolag som blir skattskyldiga på 

grund av att ett skatteavtal ändrats eller att en tillgång överförts. Det påverkar därmed alla 

bolag som väljer att byta skatterättslig hemvist. Det går inte heller att anta att alla de bolag 

som väljer att byta hemvist gör detta för att undvika skatt. På grund av ovan sagda anser jag 

att de inskränkande reglerna inte kan rättfärdigas genom syftet att förhindra skatteflykt.  

5.4.2 Skattesystemets inre sammanhang 

För att de inskränkande reglerna ska kunna rättfärdigas genom denna grund krävs ett direkt 

samband mellan en skattefördel och en skattenackdel.157 Ett sådant direkt samband kan 

dock inte föreligga om det missgynnar ett skattesubjekt och om någon skattemässig förmån 

inte har åberopats för att kompensera missgynnandet.158  

Vid uttagsbeskattning och beskattningsinträde i svensk rätt kan det uppstå en skattenackdel 

vid tidpunkten för utflyttandet respektive inflyttandet. Bolagen ska beskattas för sina till-

gångar oavsett om tillgångarna realiserats eller ej. Vid beskattningsinträde kan en skatte-

nackdel uppkomma om marknadsvärdet vid inträdet är lägre än det ursprungliga anskaff-

ningsvärdet. Frågan är då om det finns någon skattefördel som kan göra att det finns ett di-

rekt samband. Vid uttagsbeskattning och beskattningsinträde uppkommer dock inte någon 

skattefördel vid varken utflyttandet eller inflyttandet. Inte heller kan någon kompensation 

åberopas för att kompensera missgynnandet, varför bedömningen görs att de svenska na-

tionella reglerna i fråga inte kan rättfärdigas med hänsyn till skattesystemets inre samman-

hang. EUD har i senare mål inte tagit upp för bedömning huruvida det rör sig om ett och 

samma skattesubjekt samt skattesystem varför jag inte heller gör den bedömningen.159 

                                                 
156 C-324/00 Lankhorst-Hohorst [2002] ECR I-11779, p. 37. 

157 Mål C-204/90 Bachmann [1992] ECR I-249, p 21. 

158 Mål C- 324/00 Lankhorst-Hohorst [2002] ECR I-11779, p. 42. 

159 Mål C-150/04 Kommissionen mot Danmark [2007] ECR I-01163, p. 62-67. 
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5.4.3 Effektiv skattekontroll 

Handräckningsdirektivet160 är i detta fall tillämpligt på grund av att det berör direkt beskatt-

ning. Medlemstaterna kan själva hämta den information som krävs och åtgärderna är därför 

inte godtagbara. EUD stadgar i C-250/95 Futura Participations att effektiv skattekontroll 

upprättades om bolaget upprättade bokföring enligt både fransk och luxemburgsk lag.161 

De svenska reglerna har dock inga sådana krav som kan rättfärdiga de inskränkande regler-

na. I de fall handräckningsdirektivet är tillämpligt är kraven för effektiv skattekontroll rela-

tivt svåra att uppnå. Slutsatsen är därför att de inskränkande svenska reglerna inte kan rätt-

färdigas genom effektiv skattekontroll.  

5.4.4 Territorialitetsprincipen 

Ett inhemskt bolag som beskattas i enlighet med hemvistsprincipen och ett utländskt bolag 

som beskattas enligt källstatsprincipen följer territorialitetsprincipen.162 Av praxis framgår 

det att det är upp till medlemsstaterna att själva fördela beskattningen sinsemellan.163 Gäl-

lande uttagsbeskattningsreglerna angav lagstiftaren att skydda territorialitetsprincipen är en 

av anledningarna till varför en ändring av reglerna skedde.164 Bolag som etableras i en med-

lemsstat enligt den medlemsstatens regler ska likställas med fysiska personer enligt artikel 

54 FEUF. Mål C-470/04 N gällde en fysisk person som skulle byta hemvist och därmed ut-

flyttningsbeskattas. Denna utflyttningsbeskattning kunde rättfärdigas genom territorialitets-

principen då det är upp till medlemsstaterna att fördela beskattningen sinsemellan dock var 

regeln inte proportionerlig.165  

De svenska nationella reglerna gällande uttagsbeskattning och beskattningsinträde torde 

därigenom kunna rättfärdigas då det är för att säkerställa fördelningen av skatt mellan med-

lemsstaterna. Sverige vill undvika att bolaget dubbelbeskattas eller inte beskattas över hu-

                                                 
160 Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas 

behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och skatter på försäkringspremier.  

161 Mål C-250/95 Futura Participations [1997] ECR I-2471, p.34-35. 

162 C-446/03 Marks & Spencer [2005] ECR I-10837, p. 39 och Cejie Katia, Utflyttningsbeskattning av kapitalök-
ningar – en skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem, 
2010, Uppsala universitet, Uppsala, s. 406-407. 

163 Se exempel mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409. 

164 Prop. 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m., s. 17. 

165 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409, p. 42. 
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vudtaget. Regeln ska även om den kan rättfärdigas ha ett syfte av allmänintresse samt ska 

regeln vara ägnad att säkerställa förverkligandet av syftet. Förutom dessa krav ska även reg-

lerna vara proportionerliga för att bli rättfärdigade.  

Syftet med uttagsbeskattningsreglerna är att upprätthålla företagsbeskattning genom att bo-

lag inte ska kunna flytta tillgångar ur näringsverksamheten och på så sätt undvika beskatt-

ning.166 Detta sker genom uttagsbeskattning, tillgångarna beskattas vid utflyttningstidpunk-

ten och bolagen kan på så sätt inte undvika beskattning. Dessa regler torde kunna rättfärdi-

gas genom territorialitetsprincipen.  

Syftet med reglerna gällande beskattningsinträde är att motverka värderingstvister mellan 

myndigheter och enskilda vid fastställandet av anskaffningsvärdet och anskaffningsutgifter-

na.167 Därigenom kan inte reglerna gällande beskattningsinträde rättfärdigas genom att för-

dela beskattningen mellan medlemsstaterna. Detta på grund av att syftet med reglerna inte 

är att säkerställa fördelningen av beskattningsrätten, utan syftet är att på ett korrekt sätt 

fastställa till vilket värde inträdande bolag ska beskattas. Beskattningsinträdesreglerna kan 

därför inte rättfärdigas på grund av territorialitetsprincipen. Avslutningsvis uppkommer 

frågan huruvida reglerna gällande uttagsbeskattning är proportionerliga? 

5.4.5 Proportionalitetsprincipen   

Beskattningsinträdesreglerna kunde inte rättfärdigas genom territorialitetsprincipen varför 

en bedömning huruvida de är proportionerliga inte behöver ske. Uttagsbeskattningsregler-

na fann jag kunna rättfärdigas genom territorialitetsprincipen, regeln måste även vara pro-

portionerlig för att reglerna ska godtas.  

För bedömningen om huruvida uttagsbeskattningsreglerna är proportionerliga finns det två 

steg. Det första steget är att avgöra huruvida regeln är lämplig för att uppnå kraven. Det 

andra steget är en avvägning mellan de mål som eftersträvas och de åtgärder som föreligger 

samt dess effekt.168 

Jag anser att regeln gällande uttagsbeskattning är lämplig för det mål regeln vill uppnå. Vil-

ket är att förhindra att bolag tar ut tillgångar ur en näringsverksamhet och undviker be-

                                                 
166 Prop. 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m., s.10-11. 

167 Prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, s. 155.  

168 Se till exempel mål C-55/94 Gebhard [1995] ECR I-4165, p. 39.  
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skattning. I de fall bolag beskattas vid utflyttandet kan de inte undankomma beskattning 

genom att byta hemvist. Vad gäller om åtgärderna som vidtas är lämplig för att uppnå det 

mål anser jag att målen kan uppnås på ett mindre inskränkande sätt. Uttagsbeskattningsreg-

lerna kan avskräcka bolag från att etablera sig i andra medlemsstater då de beskattas vid ut-

flyttningstidpunkten.  

Trots att det finns möjlighet till anstånd anser jag att reglerna ändock uppsätter en för hård 

inskränkning. Bolagen beskattas inte vid anstånd vid utflyttningstidpunkten den skjuts upp 

till ett senare tillfälle men beskattningen kan ändock ske innan tillgångarna har realiserats i 

vissa fall. I de fall ett bolag fortskrider i en längre tid och inte avyttrar sina tillgångar tvingas 

bolagen att uttagsbeskattas innan tillgångarna har realiserats. Vid anståndet tas heller ingen 

hänsyn till att en värdeminskning kan uppkomma. En mindre inskränkande åtgärd torde 

vara att bolagen inte beskattas förrän den tidpunkt då tillgångarna faktiskt avyttras utan nå-

gon tidsbegränsning. Problemet som uppkommer med denna åtgärd är att det kan vara 

svårt att föra dokument över vilka bolag som ska uttagsbeskattas och vars tillgångar ännu 

inte har realiserats. Dock skulle denna lösning inte hindra bolag från att etablera sig i andra 

medlemsstater. Det torde inte vara omöjligt för medlemsstaterna att uppföra ett dokument 

över utflyttande bolag dock kan det uppkomma vissa administrativa svårigheter. Såsom att 

följa alla bolag för att se när tillgångarna eller verksamheten avyttras. En lösning på detta 

problem torde vara att de skattskyldiga åläggs en form av dokumentationsskyldighet. Bola-

get ska då meddela den medlemsstat de flyttat från när verksamheten upphör eller när till-

gångarna avyttras. Bolagen kan även åläggas en vitesavgift i de fall de inte meddelar bola-

gets upphörande eller när tillgångarna avyttras. Detta torde leda till att större delen av bola-

gen meddelar när verksamheten upphör. Det hindrar inte heller bolagen från att byta skat-

terättslig hemvist då beskattningen sker när tillgångarna har realiserats.  

En annan möjlighet är att ändra på reglerna angående anstånd. Om reglerna ändras så att 

anstånd sker automatiskt eller att hänsyn tas till att värdeminskningar kan uppstå torde reg-

lerna vara förenliga med EU-rätten. Beskattningen sker inte längre vid utflyttningstidpunk-

ten däremot kan beskattningen fortfarande ske innan tillgångarna har realiserats. Jag anser 

på grund av det ovan sagda att uttagsbeskattningsreglerna inte är proportionerliga och stri-

der därmed mot EU-rättens princip om etableringsfrihet.  
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6 Slutsats  

Avslutningsvis anser jag att beskattningsinträdesreglerna samt uttagsbeskattningsreglerna 

strider mot etableringsfriheten. Reglerna kan avskräcka bolag från att etablera sig i Sverige 

eller andra medlemsstater. Uttagsbeskattning inskränker etableringsfriheten då beskattning 

sker vid utflyttningstidpunkten och anstånd inte sker automatiskt. Anstånd uppsätter även 

relativt strikta villkor samt att ingen hänsyn tas till en eventuell värdeminskning.  

Beskattningsinträde inskränker etableringsfriheten då vid beräknandet av vilket värde till-

gångarna ska tas upp till kan en skillnad uppkomma. En skillnad mellan det ursprungliga 

anskaffningsvärdet och marknadsvärdet vid inflyttandet. Bolagen kan i de fall få betala mer 

i skatt om marknadsvärdet vid inträdet är lägre än det ursprungliga värdet. På grund av det-

ta samt av att ingen hänsyn tas till en eventuell värdeminskning sker inskränker även be-

skattningsinträdet etableringsfriheten. 

Beskattningsinträde anser jag inte kan rättfärdigas genom någon av ovan nämnda rättfärdi-

gandegrunder. Detta på grund av att syftet inte var av allmänintresse samt att regeln inte 

var ägnad att uppnå detta syfte. Beskattningsinträde torde kunna hindras strida mot EU ge-

nom att hänsyn tas till att en eventuell värdeminskning kan uppstå. Genom det torde reg-

lerna inte längre strida mot etableringsfriheten.  

Uttagsbeskattningsreglerna kan dock rättfärdigas genom territorialitetsprincipen, syftet med 

regeln var att säkerställa beskattningsfördelningen mellan medlemsstaterna. Denna regel 

föll dock på kravet om proportionalitet då tillvägagångssättet för att nå målen med syftet 

inte var ändamålsenlig. Jag anser att det finns andra tillvägagångssätt som skulle ha en 

mindre inskränkande effekt på etableringsfriheten.  

Därför anser jag att de svenska reglerna gällande uttagsbeskattning och beskattningsinträde 

strider mot EU-rättens princip om etableringsfrihet. Reglerna kan heller inte rättfärdigas 

genom någon av de ovan nämnda rättfärdigandegrunderna.  
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