
 

 

 

 

 

 

 

Uttagsbeskattningens förenlighet 

med etableringsfriheten 
Borde man valt en annan väg? 

Kandidatuppsats i affärsjuridik 

Författare:  Emil Bertfelt 

Handledare:  Peter Krohn 

Framläggningsdatum  2011-05-19 

Jönköping    Maj 2011 



 

 

Bachelor’s Thesis in Commercial and Tax Law 

Title: Swedish Exit Tax Regulations and its Compliance with the Freedom of Establish-
ment – An Examination of the Alternatives 

Författare: Emil Bertfelt 

Handledare: Peter Krohn 

Datum:  2011-05-19 

Subject terms Exit tax, freedom of establishment, RÅ 2008 ref.30, deferment, SBL, alterna-
tive regulation.  

 

Abstract  

The Swedish exit tax regulations, which apply when a company moves its operations 

abroad and due to a tax agreement Sweden is no longer able to claim taxes, were found in-

compatible with the freedom of establishment in the case RÅ 2008 ref. 30. The court con-

sidered there to be a more proportionate way of achieving the purpose of the Swedish reg-

ulations. At the time of the sentence the Commission requested that Sweden would change 

their exit tax laws. Due to all of this an addition to ‘Skattebetalningslagen’ were made in or-

der to make the Swedish laws comply with EU law. The addition to ‘Skattebetalningslagen’ 

gave companies the possibility of postponing the payment of exit tax. 

The essay examines whether Swedish law is now in compliance with EU law. While prepar-

ing the new law, and in the case, some alternatives to the addition in ‘Skattebetalningslagen’ 

were presented. The essay also examines whether these alternatives would have been more 

appropriate in making Swedish law compatible with EU law. 

The addition in Swedish law does not constitute any big practical differences from the ear-

lier tax law. This means that the same restriction to the freedom of establishment are in 

place, therefore the new tax law will probably also be deemed as not compatible with EU 

law. However, one of the alternatives might be deemed as compatible with EU law. The al-

ternative would consist of rules that change the time for taxation from the time of leaving 

the country to the time of actually selling the company’s assets. Therefore the difference 

between moving companies and non-moving companies might be non-existing and no re-

striction to the freedom of establishment would be in place. Therefore this alternative sho-

uld be examined further. 
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Sammanfattning  

Den svenska uttagsbeskattningen, som utlöses bl.a. då ett bolag flyttar sin verksamhet ut-

omlands och Sverige ej längre kan beskatta p.g.a. skatteavtal, ansågs i RÅ 2008 ref. 30 i vis-

sa fall vara oförenlig med etableringsfriheten då det ansågs finnas andra mer proportioner-

liga sätt att uppnå reglernas syfte. I samband med domen gav Kommissionen ett motiverat 

yttrande där Sverige uppmanades att ändra sina uttagsbeskattningsregler. På grund av detta 

infördes ett tillägg i Skattebetalningslagen som gav möjlighet till uppskov med betalningen 

av uttagsbeskattning. Detta var ämnat att förenliga svensk rätt med EU-rätt. 

Uppsatsen utreder huruvida svensk rätt numera är i grunden förenlig med EU-rätten på 

området. Vidare utreds också om de alternativ till lagstiftning, som uppstod i samband med 

rättsfallet och i propositionen till tillägget i Skattebetalningslagen, på ett bättre sätt hade fö-

renligat svensk rätt med EU-rätten och dess etableringsfrihet. 

Då uppskovsmöjligheten är enda ändringen från de gamla reglerna om uttagsbeskattning, i 

situationen som behandlas i rättfallet, så innebär regeländringen i praktiken ingen stor skill-

nad mot tidigare för bolag som flyttar från landet. Därav uppställs i princip samma hinder 

mot etableringsfriheten som innan lagändringen. Därför torde de nuvarande uttagsbeskatt-

ningsreglerna ej vara förenliga med etableringsfriheten. Ett av de alternativ som föreslagits 

skulle medföra att beskattning av bolagets tillgångar sker först vid ett faktiskt avyttringstill-

fälle. Det skulle kunna innebära att inget hinder mot etableringsfriheten uppställs. Därav 

skulle det förmodligen varit en bra ide att utreda detta förslag vidare.  



 

 

Förkortningar 
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EU – Europeiska Unionen 

EUD – Europeiska unionens domstol 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom Europeiska unionen (EU) finns en ambition om en gemensam inre marknad. För att 

denna tanke om en inre marknad ska uppfyllas finns det inom EU fyra grundläggande fri-

heter. Dessa friheter är fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och personer. Den fria rörlig-

heten av personer kan vidare delas in i två kategorier, fri rörlighet för arbetstagare och eta-

bleringsfrihet. Etableringsfriheten tas upp i artiklar 49 och 54 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF). 

EU-domstolen (EUD) har gett förhandsavgörande i två mål där etableringsfriheten be-

handlats. Målen berörde olika former av uttagsbeskattning, i Frankrike respektive Neder-

länderna, och EUD tolkade i dessa mål fördragets artiklar och EUD:s praxis i förhållande 

till uttagsbeskattning. Utgången i dessa mål ledde till att det fanns anledning att ifrågasätta 

Sveriges uttagsbeskattning.  

I Högsta förvaltningsdomstolen uppkom sedermera i det s.k. Malta-fallet frågan om svensk 

uttagsbeskattning var oförenlig med etableringsfriheten. Situationen som behandlades var 

att Sverige tillämpade uttagsbeskattning då ett företag ansågs bytt hemvist till följd av ett 

skatteavtal. Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att den svenska uttagsbeskattning-

en stred mot etableringsfriheten. I samband med fallet gavs även ett motiverat yttrande från 

EU-Kommissionen (Kommissionen) där Sverige uppmanades att ändra sin lagstiftning för 

att harmonisera den med EU-rätt. Till följd av detta uppstod ett antal förslag på lösningar 

för att harmonisera svensk rätt till EU-rätt på området och regeringen lade fram en propo-

sition med syftet att förenliga svensk uttagsbeskattning med etableringsfriheten. Resultatet 

blev att det antogs ett tillägg i Skattebetalningslagen (SBL) i form av kapitel 17a. Tillägget 

trädde i kraft den 1a januari 2010.   

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna kandidatuppsats är uppdelat på två delar. Först söker författaren utreda 

huruvida de svenska uttagsbeskattningsreglerna numera är förenliga med etableringsfrihe-

ten. Vidare ska även utredas huruvida de alternativ som föreslagits hade varit förenliga med 

etableringsfriheten och om alternativen kan tänkas varit bättre lämpade i försöket att har-

monisera svensk rätt till EU-rätt. 
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Uppsatsen har inte ambitionen att i en större utsträckning behandla huruvida de svenska 

reglerna om uttagsbeskattning kan rättfärdigas utifrån de möjligheter som finns till detta. 

Anledningen till det är att detta redan gjorts.1 

Frågan huruvida lagändringen är tillräckligt bred uppstår också i propositionen. Detta 

kommer dock inte beröras i denna uppsats på grund av tidsbrist. 

Det finns flera punkter som berörs vid uttagsbeskattning då ett företag, som i Malta-fallet, 

bedöms byta hemviststat. Det rör t.ex. hur man hanterar periodiseringsfonder, expans-

sionsfonder och ersättningsfonder vid uttagsbeskattningen. Dessa är dock frågor som ej 

kommer behandlas i uppsatsen utan fokus kommer ligga på 22:5 p. 4 och 5 Inkomstskatte-

lagen (IL) och 17a kap. Skattebetalningslagen.  

Ingen kraft läggs på att utreda hur bedömningen sker angående vilket stat som är hemvists-

tat åt bolaget då detta sällan är ett problemområde och EUD har aldrig haft anledning att 

utreda detta. Den har aldrig hanterat ett fall där fler stater gjort anspråk på att vara hem-

viststat åt ett bolag.2 

1.3 Metod och material 

I uppsatsen kommer först gällande rätt på området inom EU och Sverige beskrivas. För att 

beskriva gällande rätt i EU kommer fördrag, direktiv, rättsfall, Kommissionens meddelan-

den och yttranden samt doktrin att användas. För att redogöra för gällande svensk rätt an-

vänds lagtext, förarbeten, rättsfall och doktrin. Även i beskrivningen av svensk rätt kommer 

Kommissionen meddelanden att användas, men här bara för att påvisa vilken påverkan 

dessa haft för svensk rätt. 

Dessa rättskällor kommer att värderas i nämnda ordning, där den först nämnda värderas 

högst. 

Vidare kommer det redogöras för de alternativ, till Sveriges nuvarande lagstiftning, som 

presenterats. I detta kommer förarbeten, rättsfall och doktrin användas.  

För att uppfylla det första syftet med uppsatsen kommer den gällande rätten inom EU och 

Sverige att jämföras.  

                                                 
1
 För mer ingående utredning om huruvida det går att rättfärdiga nuvarande svensk rätt rekommenderas Carl 
Lindberg – Svensk uttagsbeskattnings förenlighet med etableringsfriheten. 

2 Nelson, M, Utflyttning av aktiebolag: En analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten, 
MercurIUS Förlags AB, 2010, s. 499. 



 

 
3 

För att uppfylla det andra syftet med uppsatsen kommer de alternativa förslag som presen-

teras att jämföras med gällande EU-rätt. Vidare kommer dessa förslag även jämföras med 

gällande rätt i Sverige. 

Utgångspunkten i dessa jämförelser kommer främst vara nuvarande svensk rätts, och de fö-

reslagna alternativens, förenlighet med etableringsfriheten.  
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2 EU-rätt 

2.1 Etableringsfrihet 

Inom EU har man ambitionen att skapa en inre marknad för att främja bl.a. ekonomisk ut-

veckling. För att konceptet med en inre marknad ska vara hållbart finns det i EUF-

fördraget fyra grundläggande friheter. Dessa friheter är fri rörlighet för varor, tjänster, kapi-

tal och personer.3 

Begreppet fri rörlighet för personer innefattar två olika friheter. Dels innebär det att det ska 

råda fri rörlighet för arbetstagare, dels innebär det att det ska råda etableringsfrihet.4 Det är 

etableringsfriheten som är av relevans för denna uppsats. 

Etableringsfriheten stadgas i artiklar 49 och 54 EUF. Enligt artikel 49 innebär etablerings-

friheten att regler som inskränker möjligheten för medborgare i en medlemsstat att fritt 

etablera sig i annan medlemsstat är förbjudna. Förbudet inkluderar även medlemsstaters 

medborgares möjligheter att upprätta kontor, filial eller dotterbolag om medborgaren är 

etablerad i någon annan medlemsstat. Vidare innefattar etableringsfriheten rätt att starta 

och utöva verksamhet som egenföretagare och rätt att bilda och driva företag på samma 

villkor som gäller för etableringslandets egna medborgare. Artikeln säger också att detta 

gäller särskilt för sådana bolag som definieras i artikel 54 EUF. Artiklar 49 och 54 EUF har 

direkt effekt5 vilket innebär att reglerna i förordningen är möjliga att åberopa inte bara för 

medlemsstaterna utan även för enskilda personer och företag.6 I artikel 49 kan det utläsas 

att artikeln gäller för såväl primär, nystartande av företag, som sekundär, upprättande av fi-

lial, kontor eller dotterbolag, form av etablering. 

Det kan i sin tur anses relevant för uppsatsen att definiera etablering. Detta gjordes av 

EUD i Gebhard-fallet7. I fallet gav EUD etablering en relativt bred betydelse. Det fastställ-

des att etableringskonceptet ger en medborgare av medlemsstat möjlighet att stadigvarande 

                                                 
3 Fördrag om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 6. 

4 Dahlberg, M, Internationell beskattning, andra upplagan, Studentlitteratur, 2007, s. 260. 

5 Mål C-2/74 Reyners v. Belgium [1974] ECR 631. 

6 Mål C-26/62 Van Gend en Loos [1963] ECR 13. 

7 Mål C-55/94 Gebhard [1995] ECR I-4165. 
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och kontinuerligt delta i det ekonomiska livet i en annan medlemsstat och dra fördel av det-

ta.8  

2.2 Skatterätt inom etableringsfriheten 

För att skydda den inre marknaden måste de fria rörligheterna upprätthållas. Därför är det 

nödvändigt att EU till viss del harmoniserar medlemsstaternas lagstiftning. Detta kan göras 

genom positiv harmonisering eller genom negativ harmonisering. Positiv harmonisering in-

nebär att EU harmoniserar länders lagstiftning genom t.ex. antagandet av ett direktiv me-

dan negativ harmonisering går ut på att avlägsna nationella regler som utgör restriktioner 

och därmed hindrar funktionen av den fria rörligheten.9 Dock innehar medlemsstaterna su-

veränitet på den direkta beskattningens område vilket medföljer att EU inte har möjlighet 

att styra sådan beskattning med direktiv.10 Lösningen på detta problem för EU gavs av 

EUD i Avoir Fiscal-fallet där domstolen fastställde att det visserligen ej förelåg någon har-

monisering av medlemsstaternas bolagsbeskattnings lagstiftning men det rättfärdigar inte 

att lagstiftningen bryter mot etableringsfriheten.11 Med andra ord ges det utrymme för med-

lemsstaterna att utforma sin skattelagstiftning med förbehållet att denna ej bryter mot eta-

bleringsfriheten. Därigenom finns möjligheten till viss negativ harmonisering också av 

medlemsstaternas skattelagstiftning för EUD. 

2.3 Hur bedöms brott mot etableringsfriheten? 

De grundläggande principerna för bedömningen angående om någon medlemsstat bryter 

mot etableringsfriheten är av relevans för uppsatsen i ett senare skede. Därför ska det re-

dogöras även för dessa. 

Inledningsvis kan anmärkas att samtliga restriktioner i etableringsfriheten förbjuds av arti-

kel 49 EUF. Innebörden av uttrycket restriktioner är omfattande och innefattar direkt 

diskriminering, indirekt diskriminering och icke diskriminerande restriktioner.12  

Utgångspunkten för bedömningen är så kallade objektivt jämförbara situationer. Föreligger 

ingen sådan situation kan ingen diskrimineringsbedömning förekomma. Inom skatterätt är 

                                                 
8 C-55/94 Gebhard, p. 25. 

9 Craig, P, de Búrca, G, EU Law: Text, Cases and Materials, fjärde upplagan, Oxford University Press Inc., 
2008, s. 605 f.. 

10 Isenbaert, M, EC Law and the Sovereignty of the Member States in Direct Taxation, IBFD, 2010, s. 189. 

11 Mål C-270/83 Avoir Fiscal [1986] ECR 273, p. 24. 

12 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 226 f.. 
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det vanligt att man gör skillnad på obegränsat skattskyldiga och begränsat skattskyldiga. 

Huvudregeln är att för att en objektivt jämförbar situation ska kunna föreligga är det endast 

möjligt att jämföra begränsat skattskyldiga med andra begränsat skattskyldigas situation och 

tillika bara jämföra obegränsat skattskyldiga med andra obegränsat skattskyldigas situation.13 

I detta sammanhang brukar Schumacker-fallet14 nämnas som ett typiskt exempel där en ob-

jektivt jämförbar situation ej kunde anses föreligga då Schumacker var att anse som begrän-

sat skattskyldig och skattereglerna Schumacker ville utnyttja endast var tillämpliga för obe-

gränsat skattskyldiga. Dock jämställer EUD alltmer situationen för en obegränsat skattskyl-

dig med situationen för en begränsat skattskyldig. Därmed anses situationerna vara objek-

tivt jämförbara fastän situationen hanterar obegränsat och begränsat skattskyldiga, och 

därmed frångår EUD alltmer huvudregeln.15 

Det finns vidare olika typer av diskriminering som alla är förbjudna enligt EUD. Den första 

typen är så kallad direkt diskriminering. Direkt diskriminering innebär att en person blir 

diskriminerad på grund av sin nationalitet.16 Ett exempel på detta är att en medlemsstat 

nyttjar någon form av skattelättnad för företag med säte i landet som ej kommer andra fö-

retag till del då de har säte i annan medlemsstat men ändå är verksamma i första medlems-

staten.17  

Den andra typen av diskriminering som det brukar talas om är indirekt diskriminering. Med 

detta menas att reglers särkskiljning görs på annan grund än nationalitet, men effekten av 

reglerna blir densamma som om nationallitiet varit det särkskiljande kravet.18 

Slutligen talar man också om s.k. icke-diskriminerande restriktioner. Med detta menas na-

tionella åtgärder som visserligen inte är direkt eller indirekt diskriminerande men som ändå 

anses vara oförenlig med de grundläggande friheterna.19 Ett exempel på detta är att natio-

nella regler ställer krav på att ett företags bokföring ska uppfylla kraven i nationell rätt för 

                                                 
13 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 277 f.. 

14 Mål C-279/93 Schumacker [1995] ECR I-225. 

15 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 230. 

16 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 231. 

17 Se t. ex. C-270/83 Avoir Fiscal och Mål C-311/97 Royal Bank of Scotland [1999] ECR I-2651. 

18 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 232. 

19 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 233. 
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att en viss skattemässig förmån ska kunna nyttjas. Detta kan anses utgöra ett hinder för ett 

företag med säte i annan medlemsstat även fast inga krav hänförliga till nationalitet görs.20 

EUD:s bedömning angående vilken typ av diskriminering som föreligger har dock mer och 

mer bortfallit i senare rättsfallspraxis och EUD nöjer sig allt mer med att endast konstatera 

huruvida en restriktion, eller ett hinder, föreligger eller ej.21 Detta på grund av att det i prak-

tiken ofta är svårt att kategorisera fall som en viss typ av diskriminering då gränserna är 

otydliga.22 Att den här typen av utveckling sker har också framkommit av Generaladvoka-

ten uttalande i Danner-fallet där Generaladvokaten uttryckte att EUD i senare rättspraxis 

undvikit att ta ställning i frågan om vilken typ av diskriminering regler innebär.23  

I och med att EUD allt mer frångått diskrimineringsbedömningen öppnas också möjlighe-

ten för EUD att bedöma fall rörande etableringsfrihet även i fall där det kravet på objektivt 

jämförbara situationer tidigare ej ansetts uppfyllt. Kravet på en objektivt jämförbar situa-

tion är nämligen nära sammankopplat med att man använts sig av de olika diskriminerings-

kategorierna. Detta innebär i teorin att möjligheterna att rättfärdiga ett hinder blivit större.24 

Detta på grund av att det för rättfärdigande av diskriminerande åtgärder finns ett krav på 

att dessa är tillåtna enligt EUF medan rättfärdigande av en restriktion kan rättfärdigas på 

vilka grunder som helst, förutsatt att grunden accepteras av EUD och genomgår ett pro-

portionalitetstest. I praktiken synes dock inte möjligheterna till rättfärdigande ha blivit stör-

re då EUD avvisat nästan alla rättfärdigande grunder som framlagts av medlemsstater.25  

Till sist ska även sägas att hinder kan uppställas av antingen värdstaten, dvs. att det uppstår 

en situation där etableringsfriheten hindras genom att bolag med säte i andra medlemsstater 

behandlas annorlunda, eller av hemviststaten, då en situation där hindret ofta innebär en 

minskad möjlighet för bolaget att etablera sig i en annan medlemsstat. Detta påverkar dock 

inte bedömningen nämnvärt då båda situationerna är förbjudna.26 

                                                 
20 Mål C-250/95 Futura Participations [1997] ECR I-2471. 

21 Cerioni, L, EU Corporate Law and EU Company Tax Law, Edward Elgar Publishing Limited, 2007, s. 37. 

22 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 234. 

23 Mål C-136/00 Danner [2002] ECR I-8147. 

24 Cerioni, s. 37. 

25 Cerioni, s. 38. 

26 Dahlberg, Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of Capi-
tal, Kluwer Law International, 2005, s. 158 & 183. 
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Det kan alltså sägas att om det görs skillnad i behandling av olika parter i en jämförbar situ-

ation och denna skillnad utgör ett hinder för endera parten på något sätt i dess vilja att eta-

blera sig i en medlemsstat så utgör detta ett hinder mot etableringsfriheten, förutsatt att 

parterna är medborgare i en medlemsstat. 

2.4 Rättfärdigandegrunder för hinder mot etablerings-

friheten 

2.4.1 Inledning 

I artikel 52 EUF ges möjlighet för medlemsstaterna att behandla utländska medborgare an-

norlunda. En sådan annorlunda behandling ska dock baseras på hänsyn till allmän ordning, 

säkerhet eller hälsa. På situationer med direkt diskriminering är endast artikeln tillämplig. I 

fall där det förekommer indirekt diskriminering eller icke-diskriminerande restriktion an-

vänds artikeln såväl som de grunder som framkommer i EUD:s praxis.27  

Som redan tagits upp i kap. 2.3 har EUD alltmer frångått ett förbud mot diskriminering 

och i större utsträckning börjat använda uttryck som restriction, difference of treatment 

och barriers, alltså hänför man alltmer till att det finns något form av hinder i sina domskäl. 

Som tidigare förklarats har detta lett till att ett antal grunder kan tänkas accepteras som rätt-

färdigande av ett hinder mot etableringsfriheten. Det är upp till medlemstaterna själva att 

framlägga dessa grunder i sin argumentation och EUD har därefter möjlighet att bedöma 

grunden.28 Dessa grunder tillsammans med en proportionalitetsprövning utgör vad som 

brukar kallas rule of reason. Hinder mot etableringsfriheten kan accepteras endast efter en 

prövning enligt rule of reason. De grunder som har funnits acceptabla inom direkta be-

skattningens område och proportionalitetsprövningen kommer nedan att presenteras. 

2.4.2 Förhindra skatteflykt 

Att nationell lagstiftning syftar till att förhindra skatteflykt har framlagts i medlemsstaters 

argumentation för att rättfärdiga ett hinder mot EU stadgade friheter. Hittills har EUD ald-

rig accepterat en sådan argumentation som rättfärdigandegrund till en hindrande lagstift-

ning. Dock är det i princip en acceptabel rättfärdigandegrund så länge lagstiftningen i sig är 

                                                 
27 Dahlberg, Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of Capi-

tal, s. 114. 

28 Cerioni, s. 37 f.. 
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tillräckligt snäv och endast innefattar fall där det, utifrån en subjektiv bedömning, varit per-

sonens syfte att undvika beskattning.29 

2.4.3 Upprätthålla skattesystemets inre sammanhang 

Argumentet att nationell lagstiftning har till syfte att upprätthålla skattesystemets inre sam-

manhang accepterades av EUD i Bachmann-fallet30. Bachmann var en tysk medborgare bo-

satt i Belgien. Han hade ingått försäkringsavtal i Tyskland. I Belgien kunde avdrag göras för 

de premier som betalades till försäkringsgivaren under förutsättning att utfallande försäk-

ringsbelopp skulle beskattat i Belgien. Eftersom försäkringen var tecknad i Tyskland skulle 

ett utfallande belopp komma att beskattas i Tyskland och Bachmann medgavs inget avdrag 

för premierna.31 EUD fann att reglerna utgjorde ett hinder mot fri rörlighet av personer. 

Dock accepterades Belgiens anförande om att särbehandlingen var motiverad med hänsyn 

till skattesystemets inre sammanhang. Den bakomliggande anledningen var att Bachmanns 

skattepliktiga inkomst annars skulle minska i Belgien medan Belgien inte gavs möjlighet att 

tillgodogöra sig skatteintäkter vid utfallande försäkringsbelopp.32  

Möjligheten till användning av denna rättfärdigandegrund ska dock ses väldigt restriktivt. 

Domen i målet kritiserades nämligen kraftigt och efter Bachmann-fallet har skattesystemets 

inre sammanhang inte accepteras som grund igen. Detta kan dock bero på att det uppställ-

des krav på ett direkt samband mellan en skattefördel och en skattenackdel. Sambandet 

måste också föreligga i det enskilda fallet. Det räcker inte med att sambandet är tydligt med 

hänsyn till lagstiftningen.33  

I Lasteyrie-fallet34, som kommer presenteras nedan, togs skattesystemet inre sammanhang 

upp som en rättfärdigandegrund. EUD lade dock inte vikt vid denna grund då reglerna 

som prövades ej syftade till att säkerställa att värdeökningar uppkomna i landet också be-

skattades i landet35. Det är ett av flera exempel på att EUD tillämpar denna grund restrik-

tivt. 

                                                 
29 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 239-241. 

30 Mål C-204/90 Bachmann [1992] ECR I-249. 

31 C-204/90 Bachmann, p. 1-4. 

32 C-204/90 Bachmann, p 21-28. 

33 Ståhl, K, Persson Österman, R, EG-skatterätt, andra upplagan, Iustus Förlag AB, 2006, s. 149 f.. 

34 Mål C-9/02 Lasteyrie du Saillant [2004] ECR I-2409. 

35 Ståhl, Persson Österman, s. 151. 
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Inom doktrin diskuteras huruvida EUD tagit steg för att utvidga tillämpningen av rättfärdi-

gandegrunden i och med Manninen-fallet36. Dock råder inte enighet över att så är fallet och 

rättsläget är framöver något oklart.37  

2.4.4 Uppnå effektiv skattekontroll 

Argumentet för att nationell lagstiftning är menad att upprätthålla en effektiv skattekontroll 

är en accepterad rättfärdigandegrund enligt EUD. Att så är fallet har framhållits i ett flertal 

rättsfall.38 Även om detta är en principiellt accepterad rättfärdigandegrund har EUD aldrig 

funnit argumentet acceptabelt på den direkta beskattningens område.39 I samband med 

grunden har EUD hänvisat till direktiv 77/799/EEG40 som berör myndighetssamarbete 

och ger möjlighet för medlemsstater att använda andra medlemsstaters myndigheter för att 

kontrollera huruvida uppgifter givna av den skattskyldiga stämmer. Därmed har lagstiftning 

innehållande regler som behandlat inhemska och gränsöverskridande transaktioner olika på 

grund av kontrollhänsyn funnits oproportionerliga och det är istället troligt att denna rätt-

färdigandegrund mestadels kan användas till att rättfärdiga regler som uppställer vissa krav 

på bevisning eller kontrollregler.41 I samband med detta bör även sägas att det utarbetats ett 

nytt direktiv som ökar möjligheterna att utbyta information mellan medlemsstater än mer,42 

vilket enligt förda resonemang borde minska rättfärdigandegrundens tillämplighet fram-

över.  

2.4.5 Territorialitetsprincipen 

Territorialitetsprincipen användes framgångsrikt som rättfärdigandegrund i Futura-fallet43. I 

fallet hade ett bolag ett fast driftställe i Luxemburg och bolagets hemviststat var en annan 

medlemsstat. Luxemburgska regler tillät inte det fasta driftstället avdrag för förluster bola-

get haft i sin hemviststat då bolagets inkomster för verksamheten i hemviststaten inte be-

skattades i Luxemburg. 

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

37 Se t.ex. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 244 och Ståhl, Persson Österman, s. 156. 

38 C-250/95 Futura Participations, p. 31. 

39 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 246. 

40 Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977, om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behö-
riga myndigheter på direktbeskattningens område. 

41 Ståhl, Persson Österman, s. 147. 

42 KOM (2009)29 slutlig, Bryssel, den 2.2.2009, Om administrativt samarbete i fråga om beskattning. 

43 C-250/95 Futura Participations. 
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Det är något oklart vad territorialitetsprincipen faktiskt innebär. Det kan dock hävdas att 

principen i stort ger en stat rätt att beskatta inkomster då dessa värden har uppstått i med-

lemsstaten. Därmed kan territorialitetsprincipen användas för att rättfärdiga regler som är 

av sådant slag att de särbehandlar transaktioner som innebär att beskattningsunderlaget de-

finitivt försvinner ut ur medlemstatens beskattningsområde.44 

2.5 Proportionalitetsprincipen 

Utöver att ett hinder måste rättfärdigas av en av EUD accepterad rättfärdigandegrund mås-

te lagstiftningen som utgör hindret också genomgå ett så kallat proportionalitetstest. Krite-

rierna för testet är utarbetade genom rättspraxis och i Gebhard-fallet sades att kriterierna ut-

gjordes av följande krav. 

- Hindret ska vara tillämpligt på ett icke-diskriminerande sätt, 

- Det ska framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse, 

- Det ska vara ägnat att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträ-

vas genom det och, 

- Det ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning.45 

Angående det första kriteriet kan sägas att det följer av ordalydelsen att proportionalitets-

prövningen endast kan tillämpas i fall då ingen direkt diskriminering förekommer. I doktrin 

råder det förvisso delade meningar angående tillämpligheten vid direkt diskriminering då en 

del anser att EUD tillämpat prövningen i fall där direkt diskriminering varit förestående 

men EUD inte definierat typen av diskriminering. Ytterligare ett sätt att se på det i doktrin 

har varit att anse att prövningen alltid är tillämplig men att det vid direkt diskriminering ald-

rig kan anses proportionerligt med hindrande lagstiftning. Ordalydelsen medför också att 

prövningen är klart tillämplig på icke-diskriminerande restriktioner.46 Även vid indirekt 

diskriminering kan prövningen anses tillämplig då EUD tillämpade prövningen i Bachmann-

fallet47. I praktiken synes det inte nödvändigt att fastställa huruvida proportionalitetspröv-

ningen är tillämplig även vid fall av direkt diskriminering då det i slutändan ger samma re-

sultat i och med det förda resonemanget att det i så fall aldrig blir proportionerligt. 

                                                 
44 Ståhl, Persson Österman, s. 158. 

45 C-55/94 Gebhard, p. 37. 

46 Dahlberg, Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free Movement of Capi-
tal, s. 119-124. 

47 C-204/90 Bachmann. 
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Angående det andra kravet innebär det att en avvägning måste göras mellan det EU-

rättsliga intresset om fri rörlighet och de syften som ligger bakom den nationella regeln. 

Syftet ska alltså vara att uppfylla ett viktigt nationellt intresse som anses väga tyngre än eta-

bleringsfriheten.48 

Tredje och fjärde kravet innebär att regeln i sig måste vara utformad på ett sätt så att regeln 

faktiskt uppfyller det bakomliggande syftet, vara ändamålsenligt, och att regeln därutöver 

inte innefattar även situationer som ligger utanför syftet. Regeln ska bara innefatta det som 

är absolut nödvändigt för att syftet ska uppnås.49  

2.6 EU-domstolens praxis på uttagsbeskattning 

EUD har tagit upp ett antal fall som berör exit tax, dvs. uttagsbeskattning. De två fall som 

här kommer tas upp är Lasteyrie du Saillant50 och N51. 

I Lasteyrie-fallet var situationen följande. Lasteyrie lämnade Frankrike och flyttade till Belgi-

en. Vid tidpunkten för flytten, eller vid någon tidpunkt inom 5 år före flytten, innehade 

Lasteyrie, direkt eller indirekt tillsammans med sin familj, bolagsandelar som gav Lasteyrie 

rätt till mer än 25 procent av vinsten i ett bolag som var bolagsskattskyldigt och hade sitt 

säte i Frankrike. Marknadsvärdet på dessa bolagsandelar var vid utflyttningstillfället högre 

än förvärvsvärdet. I enlighet med fransk rätt beskattades därför Lasteyrie för den latenta 

vinsten vid utflyttningen.52 Reglerna innebar att personer, som inte skulle blivit beskattade 

om de behållit sin hemvist i Frankrike, i dessa situationer blev beskattade.53 De franska reg-

lerna innehöll en möjlighet till uppskov med denna beskattning. Vidare kunde den utflytta-

de inom fem år efter gottskrivas beskattningen om denne fortfarande var innehavare av bo-

lagsandelarna, detta oavsett om personen flyttat tillbaka till Frankrike eller ej. Därför ansåg 

Frankrike att skattskyldige inte definitivt blev påförd beskattningen.54 Möjlighet till detta 

uppskov villkorades dock av att den skattskyldiga ställde säkerhet för att täcka beskatt-

                                                 
48 Ståhl, Persson Österman, s. 145. 

49 Ståhl, Persson Österman, s. 145. 

50 C-9/02 Lasteyrie du Saillant. 

51 Mål C-470/04 N [2006] ECR I-7409. 

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

53 C-9/02 Lasteyrie du Saillant, p. 15. 

54 C-9/02 Lasteyrie du Saillant, p. 16. 
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ningsbeloppet.55 Frågan för EUD att besvara var huruvida dessa regler var förenliga med 

EU-rätten och mer specifikt med etableringsfriheten. 

Den franska staten lade fram ett flertal rättfärdigandegrunder, däribland effektiv skattekon-

troll, risken för skatteflykt och att reglerna var nödvändiga på grund av en avsaknad av ef-

fektiva internationella överenskommelser. De argumenterade vidare att reglerna var pro-

portionerliga då den utflyttade i nästan samtliga fall beviljades uppskov och att skatten gott-

skrevs efter 5 år. Enda nackdelen för den skattskyldige var kravet på ställd säkerhet och i 

praktiken innebar reglerna nästan aldrig att den utflyttade faktiskt behövde betala skatt för 

den latenta vinsten.56 

EUD började med att fastställa att etableringsfriheten innebär ett förbud både mot hind-

rande regler i värdstat och i hemviststat. Förbudet innebär att inte ens en nästintill obetyd-

lig begränsning av etableringsfriheten är tillåten.57 EUD erinrade också att även om staterna 

har suveränitet på direkta beskattningens område är det fastställt i tidigare praxis att med-

lemsstaternas lagstiftning ska beakta etableringsfriheten.58 EUD kom fram till att regeln be-

gränsade etableringsfriheten med följande motivering. 

En skattskyldig person som vill flytta ut sitt hemvist från det franska territoriet inom ramen för utövandet av den 

rätt som personen har enligt artikel 52 i fördraget behandlas nämligen sämre än en person som bibehåller sitt hemvist 

i Frankrike. Denna skattskyldiga person blir ju enbart på grund av en sådan flytt skyldig att betala en skatt på 

inkomst som ännu inte realiserats och som den skattskyldige alltså inte förfogar över. Stannar den skattskyldige å 

andra sidan kvar i Frankrike beskattas värdeökningarna däremot inte förrän, och endast i den utsträckning som, de 

eventuellt faktiskt realiseras. Denna skillnad i behandling när det gäller beskattningen av värdeökningar, som kan 

få stor ekonomisk betydelse för en skattskyldig person när denne önskar flytta ut sitt hemvist från Frankrike, kan 

avskräcka denne från att genomföra flytten.59 

Det betonades att en sådan begränsning, även en liten sådan, inte var förenlig med etable-

ringsfriheten och att rättfärdigandegrunden att förhindra skatteflykt ej kunde tillämpas i 

detta fall då reglerna träffade alla personer som valde att flytta utomlands och inte bara de 

som hade till syfte att undkomma beskattning. EUD valde att fokusera på denna rättfärdi-

                                                 
55 C-9/02 Lasteyrie du Saillant, p. 17. 

56 C-9/02 Lasteyrie du Saillant, p. 24-28. 

57 C-9/02 Lasteyrie du Saillant, p. 42-43. 

58 C-9/02 Lasteyrie du Saillant, p. 44. 

59 C-9/02 Lasteyrie du Saillant, p. 46. 
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gandegrund då det i sammanhanget stod klart att lagen införts på grund av att personer till-

fälligt flyttat hemvist för att avyttra bolagsandelar till en lägre beskattning.60 

Även fast Lasteyrie-fallet rör utflyttning av en fysisk person så är rättsfallet i lika utsträckning 

tillämpligt på situationer med juridiska personer då dessa likställs inom etableringsfriheten 

enligt artikel 54 EUF.61 

N-fallet berörde även det exit tax och en fysisk person. N flyttade till Storbritannien från 

Nederländerna. Vid flytten var N ensam ägare till tre nederländska bolag. Efter att N flyttat 

till Storbritannien så bedrevs därefter den verkliga ledningen istället från Nederländska An-

tillerna.62 Nederländsk lagstiftning innebar att N därav skulle beskattas för en fiktiv inkomst 

från bolagen på grund av att verkliga ledningen flyttades ur Nederländerna. Uppskov för 

denna beskattning kunde ges mot att N ställde någonting i pant, såsom i Lasteyrie-fallet.63 

Nederländsk lagstiftning ändrades efter Lasteyrie-fallet så att pant inte längre erfordrades 

och panten återställdes till N. N tvistade på i huvudsak tre grunder men av relevans för den 

här uppsatsen är endast huruvida den beskattning som utlöses på fiktiv vinst vid byte av 

hemviststat strider mot etableringsfriheten.  

Ett antal tolkningsfrågor ställdes till EUD vars svar kan sammanfattas som följande. Artikel 

48 EUF kan åberopas av en medborgare av en medlemsstat.64 Vidare ska artikel 48 EUF 

tolkas så att artikeln utgör hinder för medlemsstater att bruka skatteregler avseende kapital-

vinster vid utflyttning såsom i fallet. Precis som i Lasteyrie-fallet anses krav på säkerhet in-

nebära ett hinder och i detta fall uttryckte EUD också att det innebär ett hinder mot etable-

ringsfriheten när hänsyn ej tas till möjlig värdeminskning som kan uppstå efter utflyttning-

en och då denna värdeminskning inte beaktas i värdmedlemsstaten.65 

I stort gjordes alltså en liknande bedömning som i Lasteyrie-fallet men det som var nytt i 

detta fall var att EUD också uppställde ett krav på att eventuella värdeminskningar skulle 

beaktas i de fall sådan beaktning inte gjordes i den stat personen flyttade till.  

                                                 
60 C-9/02 Lasteyrie du Saillant, p. 64. 

61 Att domslutet även berör fall gällande juridiska personer är en åsikt som delas av Kommissionen, se KOM 
(2006)825 slutlig, Bryssel, den 19.12.2006, Utflyttningsbeskattning och behovet av samordning av medlems-
staternas skattepolitik, s. 5. 

62 C-470/04 N, p. 11. 

63 C-470/04 N, p. 12-13. 

64 C-470/04 N, p. 30. 

65 C-470/04 N, p. 51. 
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3 Svensk rätt 

3.1 Uttagsbeskattning 

Uttagsbeskattning har länge funnits i svensk skattelagstiftning. Reglernas syfte är att inom 

Sverige neutralisera skillnader mellan att konsumera egenproducerade varor gentemot att 

konsumera varor från annan näringsidkare66. Reglerna har också till syfte att upprätthålla 

företagsbeskattningen genom att obeskattade värden inte utan beskattning kan föras ut ur 

en näringsverksamhet.67   

Reglerna om uttagsbeskattning återfinns i kap. 22 IL. Reglerna är tillämpliga när det sker ett 

uttag av tillgång eller tjänst ur en näringsverksamhet.68 Med uttag menas att ersättningen vid 

en överlåtelse av en tillgång understiger marknadsvärdet och detta inte är affärsmässigt mo-

tiverat.69 Reglerna i kap. 22 IL innebär att ett uttag ur en näringsverksamhet behandlas som 

om en avyttring skett till en marknadsmässig ersättning.70 I 2-5 §§ återfinns de situationer 

då uttagsbeskattning ska ske. Av vikt för uppsatsen är situationer som bestäms i 5 § 4 och 5 

p. Dessa är situationer då skatteavtal gör att inkomsten från en näringsverksamhet helt eller 

delvis inte längre får beskattas i Sverige, eller då skatteavtal medför att tillgångar som förs 

över från en del av en näringsverksamhet till en annan del av näringsverksamhet ej längre 

kan beskattas i Sverige. I sådana fall ska uttagsbeskattning ske i den utsträckning Sverige 

förlorar beskattningsrätten.71 

3.2   Malta-fallet och dess inverkan på svensk rätt 

3.2.1 Malta-fallet 

Det svenska X AB ägdes av det Maltesiska aktiebolaget X Malta Ltd. Vidare innehade X 

AB samtliga aktier i det svenska dotterbolaget Y AB och 65 % av aktierna i det brittiska Z 

Ltd. Både X AB och det helägda dotterbolaget Y AB:s verksamhet innebar fastighetsför-

valtning där alla fastigheter var belägna i Förenade Kungariket. För X AB och Y AB plane-

rades en omorganisation. Denna omorganisation skulle medföra att bolagens kontor flyttas 

                                                 
66 Lodin, S, Lindencrona, G, Melz, P, Silfverberg, C, Inkomstskatt: En läro- och handbok i skatterätt, Stu-

dentlitteratur, 2009, s. 276. 

67 Proposition 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m., s. 10 f.. 

68 22:1 Inkomstskattelagen, SFS 1999:1229. 

69 Prop. 2009/10:39, s. 10. 

70 22:7 IL. 

71 Prop. 2009/10:39, s. 11. 
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till Malta där bolagsstämmor och styrelsemöten skulle komma att äga rum. Vidare skulle 

även en majoritet av bolagens styrelsemedlemmar vara skatterättsligt bosatta i Malta efter 

omorganisationen. Slutligen skulle det medföra att X AB inte heller skulle ha något fast 

driftställe i Sverige och att X AB enligt maltesisk rätt skulle komma att anses ha sin skatte-

rättsliga hemvist i Malta.72  

De, för uppsatsen, relevanta frågor som ställdes till Skatterättsnämnden för förhandsavgö-

rande var följande. 

- Huruvida X AB efter omorganisationen skulle komma att anses ha sin hemvist i 

Malta i och med skatteavtalet. 

- Om första frågan besvaras jakande, huruvida X AB på grund av detta byte av skat-

terättslig hemvist skulle komma att uttagsbeskattas enligt 22:5 IL. 

- Om ovanstående frågor besvaras jakande, huruvida svaret förändras på andra frå-

gan efter beaktande av etableringsfriheten i EUF artiklar 49 och 54.73 

Skatterättsnämnden svarade jakande på de två första frågorna varefter det var nödvändigt 

att besvara den sista frågan. Skatterättsnämnden fastslog inledningsvis att innehavet och 

förvaltningen av fastigheterna i Förenade Kungariket fick anses vara en sådan etablering 

som innefattades av artikel 49 och 54 EUF och att etableringsfriheten innefattade ett för-

bud mot hindrande regler i båda värd och ursprungsstaten.74 Uttagsbeskattningen enligt 

22:5 IL ansågs innebära att hinder mot etableringsfriheten på grund av att det endast var 

tillgångar med anknytning till utländsk verksamhet som beskattades, detta missgynnade allt-

så bolag med utländsk verksamhet jämfört med bolag med all verksamhet i Sverige.75 Skat-

terättsnämnden ansåg vidare att även om det fanns möjlighet till rättfärdigande för uttags-

beskattningen, på grund av EUD:s praxis kring territorialitetsprincipen, och uttagsbeskatt-

ningen var ändamålsenlig så var den inte proportionerlig då det ansågs finnas mindre ingri-

pande sätt att uppnå syftet med reglerna. Skatterättsnämnden påvisade möjligheten att av-

vakta med beskattning till då X AB faktiskt avyttrade fastigheterna, med beaktande av vär-

deminskning efter utflyttningen om denna inte beaktas i Malta, och på så sätt uppnå en li-

kabehandling av företag som endast är verksamma i Sverige. Detta ansåg Skatterättsnämn-

                                                 
72 RÅ 2008 ref. 30, s. 180 f.. 

73 RÅ 2008 ref. 30, s. 181. 

74 RÅ 2008 ref. 30, s. 182. 

75 RÅ 2008 ref. 30, s. 182. 
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den vara möjligt då X AB fortsatt betraktades som obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 

inhemska skatteregler och att vinsterna som var föremål för beskattning var att anse som 

uppkomna innan flytten till Malta.76 

Skatteverket överklagade Skatterättsnämnden förhandsavgörande till Högsta förvaltnings-

domstolen där det yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa att uttagsbe-

skattningen inte gick utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet och att det inte 

fanns några mindre ingripande sätt då intern lagstiftning inte gav möjlighet till beskattning 

på annat vis, alltså var reglerna proportionerliga.77  

Högsta förvaltningsdomstolen erinrade att det sedan tidigare fastställts att artiklarna i EUF 

har direkt effekt och skattelagstiftning som strider mot etableringsfriheten därav måste åsi-

dosättas, även om detta skulle kräva ändringar av intern lagstiftning. Därmed fastställde 

Högsta förvaltningsdomstolen Skatterättsnämndens förhandsavgörande angående den sista 

frågan.78 

Detta innebar att uttagsbeskattning i Malta-fallet ej kunde ske enligt 22:5 IL. Istället före-

slogs att uttagsbeskattning skulle ske vid avyttringstillfället, med beaktande av värdeminsk-

ning om denna inte beaktades i Malta, då det ansågs som ett mer proportionerligt sätt att 

uppnå syftet med uttagsbeskattning. 

3.2.2 EU-Kommissionen 

Den 19e december 2006 meddelande Kommissionen att det fanns ett behov av samord-

ning angående s.k. exit tax mellan medlemsstaterna på området. Utöver att vara en uppma-

ning till samordning på området utgjorde meddelandet en analys över rättsläget på området 

och var baserat på de krav på etableringsfrihet som uppställs i EUF, Lasteyrie-fallet och N-

fallet.79 Rättsläget inom EU på uttagsbeskattningens område innebär att beskattning av in-

vånare på realisationsbasis och invånare som flyttar utomlands på bokföringsmässig basis 

utgör ett hinder mot etableringsfriheten. Detta innebär att det inte finns möjlighet att be-

skatta orealiserade vinster när en skattskyldig flyttar sin hemvist till en annan medlemsstat. 

Uppskov med beskattning kan ges men detta uppskov får inte vara villkorat med till exem-

pel att den skattskyldige ska ställa säkerhet till medlemsstaten eller att det ska utses en re-

                                                 
76 RÅ 2008 ref. 30, s. 184. 

77 RÅ 2008 ref. 30, s. 184. 

78 RÅ 2008 ref. 30, s. 187. 

79 KOM (2006)825 slutlig, s. 3. 
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presentant i ursprungsstaten. Åtgärder för att säkerställa skatteanspråket får inte innebära 

orimlig kostnad för den skattskyldiga och måste vara proportionerliga till syftet.80 Vidare 

konstaterade Kommissionen att det däremot ges utrymme för medlemsstaterna att ha reg-

ler med syftet att kunna bedöma hur stor inkomst medlemsstaten har beskattningsrätt på. I 

N-fallet ansågs till exempel ett krav på skattedeklaration med territorialitetsprincipen som 

grund vara proportionerligt så länge det inte ledde till direkt beskattning eller ytterligare 

villkor.81 Kommissionen konstaterade också att samma principer som gällde i dessa rättsfall 

ska gälla även för företagsbeskattning vid utflyttning.82 

Kommissionen gav i samband med Malta-fallet ett motiverat yttrande. Yttrandet påvisade 

att Kommissionen ansåg att svensk lagstiftning i sin dåvarande form stred mot etablerings-

friheten. Kommissionen uppmanade Sverige att ändra sin lagstiftning på området. Det mo-

tiverade yttrandet var grundat på Kommissionens meddelande, som är beskrivet ovan, och 

Lasteyrie-fallet.83 

Kommissionen yttrande, i kombination med Högsta förvaltningsdomstolens dom i Malta-

fallet, ledde fram till att ny lagstiftning på området övervägdes. 

                                                 
80 KOM (2006)825, s. 3 f.. 

81 KOM (2006)825, s. 4. 

82 KOM (2006)825, s. 5. 

83 IP/08/1362, dnr 2007/2372, Direkt beskattning: Kommissionen begär att Sverige ska ändra bestämmelser 
om utflyttningsskatt för bolag som anses begränsade. 
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4 Nya lagstiftningen 

4.1 Vad innebär den nya lagstiftningen? 

På grund av Malta-fallet och Kommissionens motiverade yttrande framlade regeringen 

proposition 2009/10:39. Regeringen tolkade Malta-fallets dom som att när det finns förut-

sättningar för uttagsbeskattning i enlighet med 22:7 IL och 22:5 p. 4 och 5 IL bör utgångs-

punkten vara att beskattningen ska skjutas upp.84 Därför ansåg regeringen att det borde in-

föras regler som innebär att uttagsbeskattningen i dessa fall inte leder till skattekonsekven-

ser direkt när den omständighet som utlöser beskattningen inträffar och på så vis ansåg re-

geringen att svensk rätt skulle anpassas till EU-rätt.85 Det övergripande syftet med proposi-

tionen var dels att förenliga svensk uttagsbeskattning med etableringsfriheten och dels att 

upprätthålla avsedd beskattning.86 

Propositionen antogs av riksdagen och den nya lagstiftningen trädde i kraft 1 jan 2010. Den 

nya lagstiftningen innebar att det tillkom ett kapitel i SBL, nämligen kap. 17a. Tillägget i 

SBL utgör en möjlighet för utflyttande företag att få uppskov med uttagsbeskattningen som 

kommer ske i enlighet med 22:5 p. 4 och 5 IL87 i de fall då näringsverksamheten som ska 

beskattas inte upphört.88 Att verksamheten inte upphört och fortsatt är obegränsat skatt-

skyldig enligt svenska interna regler är nämligen en förutsättning för att Sverige senare ska 

kunna beskatta när uppskovet tar slut. Om så inte är fallet finns nämligen inte längre något 

skattesubjekt som Sverige kan beskatta. Det i sin tur innebär också att då företag likvideras, 

eller flyttar utomlands till land det finns exempt-skatteavtal med, kommer företaget beskat-

tas direkt då Sverige inte senare har möjlighet att genomföra beskattning.89  

För att erhålla uppskov ska den skattskyldige ansöka om detta och uppskovet beräknas från 

och med förfallodagen för skatten och sträcker sig ett år framåt. Uppskovet får sedan för-

längas varje år efter ny ansökan från den skattskyldige.90 Uppskovet kan som mest gälla det 

                                                 
84 Prop. 2009/10:39, s. 13. 

85 Prop. 2009/10:39, s. 13. 

86 Prop. 2009/10:39, s. 36. 

87 17a:2 p. 1 Skattebetalningslagen, SFS 1997:483.  

88 17a:2 p. 4 SBL. 

89 Prop. 2009/10:39, s. 14. 

90 Prop. 2009/10:39, s. 15. 
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belopp som getts uppskov för tidigare år men det kan också minskas.91 Detta kan ske till 

exempel på grund av att den skattskyldige väljer det eller att den skattskyldige avyttrat en 

tillgång som det getts uppskov för. I det senare fallet försvinner givetvis uppskovet på 

grund av att inkomsten då har realiserats.   

Den nya lagstiftningen på området anses enligt regeringen i normalfall inte påverkas av 

skatteavtal med andra länder. Detta på grund av att uttagsbeskattningen beräknas på in-

komst förvärvad innan utflyttningen och uppskovet därför inte torde strida mot skatteavta-

let då inkomsten som beskattas är hänförlig till tiden företaget enligt skatteavtalet skulle be-

skattas i Sverige.92  

Ett antal remissinstanser har fått yttra sig i samband med propositionen till den nya lag-

stiftningen. Lagstiftningens konsekvenser kommer att presenteras nedan. 

En konsekvens av lagstiftningen som diskuterats flitigt är processen för att erhålla uppskov 

med beskattningen. Företag som blir utflyttningsbeskattade måste, för att få erhålla upp-

skovet, ansöka om detta varje år. En årlig ansökan kan förväntas innebära en administrativ 

börda för företagen. Vidare krävs vid en första ansökan att företagen fastställer värdet för 

var och en av sina tillgångar eftersom att uppskovet i första hand baseras på värdet av des-

sa. Detta på grund av att om någon tillgång avyttras sker betalning av skatt för den medan 

uppskovet fortsatt kan gälla för resterande tillgångar.93 Det innebär alltså kostnader för bo-

lagen att först värdera varje enskild tillgång och sedan tillkommer kostnader varje år för 

administrativt arbete vid ansökan. I samband med detta kan det dock anföras att bördan 

inte behöver bli orimligt stor då, i de fall förhållandena är oförändrade, den årliga ansökan 

mer innebär en formalitet för företagen. Samma information som använts vid tidigare an-

sökan kan ju då användas.94 Skulle dock någon förändring ha ägt rum krävs återigen ett 

merarbete, som innebär en kostnad, för den skattskyldige vid ansökan till Skatteverket.  

En del av lagstiftningen som diskuterats är att regeringen valt att inte beakta framtida vär-

deminskningar på tillgångarna. Detta motiveras med att en sådan beaktning riskerar att för 

det första bryta skattesystemets inre samband, för det andra att det skulle rubba staternas 

välavvägda beskattningsfördelning, för det tredje att det skulle kunna leda till dubbla av-

                                                 
91 Prop. 2009/10:39, s. 15. 

92 Prop. 2009/10:39, s. 14. 

93 Prop. 2009/10:39, s. 22. 

94 Prop. 2009/10:39, s. 20. 
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dragsmöjligheter och för det fjärde att det skulle öppna upp för skatteundandragande. Ex-

empelvis skulle ett företag kunna förvärva en tillgång och sedan skriva av den innan utflytt-

ning på grund av svenska avskrivningsregler. Därefter, när tillgången används av företaget i 

nya landet, kan Sverige ej ta del av dessa inkomster som tillgången genererar. Detta skulle 

kunna leda till att företagen köper tillgångar i Sverige, utnyttjar avskrivningsreglerna och 

sedan beskattas inkomsterna i ett land med lägre inkomstskatt.95 Dock är det möjligtvis så 

att eftersom uttagsbeskattningen bestäms av skillnaden mellan det marknadsmässiga och 

det skattemässiga värdet96 så är det skattemässiga värdet betydligt mindre vid utflyttningen. 

Detta leder i sin tur till att ett större belopp uttagsbeskattas i första läget. Den svenska re-

geringen menar också att förhållandet att en värdeminskning inte beaktas i Sverige inte be-

höver betyda att den inte beaktas alls då denna möjlighet kan finnas i det land som utflytt-

ningen sker till.97  

4.2 Är lagstiftningen numera förenlig med etableringsfrihe-

ten? 

Regler som ger möjlighet till uppskov med uttagsbeskattning framstår generellt som accep-

terade av EUD. Kommissionens meddelande angående exit tax uttrycker också att uppskov 

på uttagsbeskattning är en acceptabel lösning. I Lasteyrie-fallet uppställdes det bara ett för-

bud mot att uppskovet av beskattning villkorades därför att ett sådant villkor i sig utgör ett 

hinder mot etableringsfriheten. Något sådant villkor för uppskov uppställs inte i den svens-

ka lagstiftningen och därmed torde domen i Lasteyrie-fallet i den meningen inte utgöra nå-

got problem. I fallet sägs dock också att en snäv eller väldigt liten inskränkning i etable-

ringsfriheten i grunden inte accepteras. Här kan det diskuteras huruvida processen med an-

sökan av uppskov kan tänkas utgöra ett sådant hinder mot etableringsfriheten. Ansök-

ningsprocessen innebär att företagen varje år måste ansöka om uppskovet och att värdering 

måste ske för varje enskild tillgång som uppskovet gäller. Huruvida detta utgör ett hinder 

mot etableringsfriheten måste, som beskrivits tidigare, sättas i perspektivet av vad skillna-

den blir mot ett företag som har kvar sin verksamhet i Sverige. Ett företag som fortsatt sin 

verksamhet i Sverige hade inte överhuvudtaget uttagsbeskattas och hade därmed inte be-

skattats för tillgången förrän den faktiska avyttringen av tillgången ägt rum. Därför hade fö-

retag som stannat i Sverige inte belagts med den administrativa börda som åläggs ett före-

                                                 
95 Prop. 2009/10:39, s. 27. 

96 22:7 IL. 

97 Prop. 2009/10:39, s. 28. 
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tag vid utflyttning. I propositionen diskuteras visserligen huruvida bördan blir så stor då, 

när ingen skillnad skett ett år till ett annat, företagen kan grunda sin ansökan på samma in-

formation som året innan. Dock kan det tänkas att det innebär en viss administrativ börda 

att hålla reda på om tillgångarna är samma som fjolåret och hur som helst innebär det i 

stort en börda som företag som fortsatt bedriver sin verksamhet i Sverige inte har. Angå-

ende processen för ansökan har det föreslagits att det borde räcka med att utflyttade före-

tag för ett förlängt uppskov endast behöver intyga att man fortsatt kvalificerar för an-

stånd.98 Ur kontrollhänseende torde detta varit ett mindre ingripande sätt att utforma lag-

stiftningen som ändå borde varit tillfredställande ur svenska statens perspektiv i och med 

att skatteverket kunnat få alla uppgifter om företaget från det land dit flytten skett i och 

med direktiven99 om informationsutbyte mellan medlemstater i fråga om beskattning. 

Svenska staten borde därefter kunna kontrollera att uppgifterna stämmer på egen hand och 

därmed minska administrativa bördan för utflyttade företag. 

Ännu en punkt som diskuterats ovan är att värdeminskningar på tillgångarna som uttagsbe-

skattas inte beaktas efter att utflyttning skett. I N-fallet sade EUD att uppskov var en ac-

ceptabel åtgärd vid exit tax men att detta, utöver det som sades i Lasteyrie-fallet, inte fick 

leda till en situation där värdeminskning av tillgångarna inte beaktades ifall dessa inte beak-

tades i den andra medlemstaten. Att värdeminskning inte beaktas har rimligtvis effekten att 

bolag kan avskräckas från utflyttning till länder där värdeminskningen inte kommer att be-

aktas. Detta till skillnad mot bolag som är kvar i Sverige då eventuella värdeminskningar 

beaktas i form av att beskattningen inte sker förrän vid den faktiska avyttringen och då på 

det värde tillgången inbringar. 

Så som den nya lagstiftningen är utformad uppstår det definitivt skillnader i behandlingen 

av ett utflyttat företag och ett som fortsatt har verksamheten i Sverige. Dessa skillnader gör, 

på flera sätt, det svårare för företag att flytta sin verksamhet till andra medlemsstater och 

måste därför anses utgöra ett hinder mot etableringsfriheten. 

                                                 
98 Prop. 2009/10:39, s. 19. 

99 KOM (2009)29 slutlig. och 77/799/EEG. 
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5 Finns det andra bättre alternativ? 

5.1 Vilka alternativ har föreslagits? 

De alternativ som getts i propositionen till den lagstiftning som valdes i kap. 17a SBL var 

dels att förändra de materiella reglerna för uttagsbeskattning i IL, dels att komplettera des-

sa.100 Det första alternativet skulle stämma väl överens med det förslag som gavs av Högsta 

förvaltningsdomstolen i Malta-fallet. Det första alternativet innebär nämligen att man änd-

rar de materiella reglerna i IL så att uttagsbeskattning inte sker omedelbart. I Högsta för-

valtningsdomstolens dom gavs förslaget att, då bolaget är fortsatt obegränsat skattskyldigt i 

Sverige enligt intern svensk lagstiftning, uttagsbeskattningen träder i kraft först vid den fak-

tiska avyttringen av tillgångarna istället för att som nu fortsatt ha en fiktiv avyttring vid ut-

flyttningstillfället. Högsta förvaltningsdomstolen menade att då skulle beskattningen ske vid 

samma tillfälle för en utflyttad som en invånare. Det föreslogs också att reglerna skulle änd-

ras så att en eventuell värdeminskning av tillgångarna skulle beaktas i Sverige i de fall de 

inte beaktades i det land bolaget flyttade till.101 Förslaget ansågs också som det principiellt 

mest naturliga av några remissinstanser eftersom förslaget ökar möjligheten att samma situ-

ation uppstår för en utflyttad skattskyldig som en skattskyldig som fortsatt bedriver sin 

verksamhet i Sverige.102   

Det andra förslaget utgick från att komplettera de nuvarande materiella reglerna så att be-

skattningen, som utflyttning enligt 22:5 p. 4 och 5 IL ger upphov till, tillfälligt neutraliseras 

och påverkar företagets beskattningsbara resultat ett annat år än det år då utflyttningen 

sker.103 Detta har dock inte alls utretts vidare hur en sådan komplettering skulle gå tillväga 

och förslaget lämnas därför utan hänseende. 

Ett tredje alternativ som presenterats har varit att inte göra någonting. Alternativet över-

vägdes aldrig då Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de dåvarande reglerna i Malta-

fallet utgjorde ett hinder mot etableringsfriheten på grund av proportionalitetsprincipen. 

Det finns dock de som menar att Kommissionen baserade sitt motiverade yttrande, där 

                                                 
100 Prop. 2009/10:39, s. 16. 

101 RÅ 2008 ref. 30, s. 184. 

102 Prop. 2009/10:39, s. 17. 

103 Prop. 2009/10:39, s. 16. 
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man krävde att Sverige skulle ändra sin lagstiftning, på domen från Högsta förvaltnings-

domstolen. Därmed anses det vara oklart om ändringen var nödvändig i första skedet.104   

5.2 Är de föreslagna alternativen förenliga med etablerings-

friheten och är de hållbara i kombination med svensk be-

skattnings allmänna principer? 

5.2.1 Effekten av att inte göra någon förändring  

Att förslaget att inte införa någon förändring alls skulle innebära att svenska regler i grun-

den var oförenliga med etableringsfriheten är inte omdiskuterat utan detta är den allmänna 

meningen.105Givetvis föreligger inte heller någon problematik angående om reglerna passar 

ihop med svenska allmänna beskattningsprinciper då reglerna redan är inarbetade i svensk 

beskattning.  

Att inte införa någon förändring alls baseras på tanken att de tidigare svenska reglerna kun-

de anses som rättfärdigade och proportionerliga i EUD. Visst stöd för denna tanke kan 

finnas. Reglerna om uttagsbeskattning utgår ifrån principen om källstatsbeskattning vilket 

innebär att en inkomst ska beskattas i den stat den uppstår. Källstatsbeskattning är allmänt 

accepterat som en princip inom internationell beskattning och det är en princip som EUD i 

flera fall respekterat. Principen är också nära förknippad med territorialitetsprincipen vilken 

är en accepterad rättfärdigandegrund enligt EUD.106 Det som eftersträvas med förslaget att 

inte införa någon förändring i uttagsbeskattningen är att man då överlämnat beslutet huru-

vida de dåvarande svenska reglerna gick att rättfärdiga till EUD istället för att Högsta för-

valtningsdomstolen gjorde bedömningen. Detta skulle nämligen leda till ett klarläggande 

angående vad EUD tillåter inom exit tax.107 Det är dock generellt så att alla exit-skatter 

måste anses bryta mot etableringsfriheten då exit-beskattning är kopplad till att skattskyldi-

ga flyttar utomlands och hindrar en sådan utflyttning.108 Därav kvarstår endast frågan vilket 

av alternativen som är mer proportionerligt. 

För att jämföra hur alternativen förhåller sig mot varandra i etableringsfrihetshänsyn jäm-

förs nedan effekterna av alternativen i en exempelsituation. Situationen är som följer. Ett 

                                                 
104 Cejie, K, Debatt och kommentar: Ändrade regler vid utflyttning?, SvSkt 2008 s. 760-764, s. 760 f.. 

105 Se t.ex. Cejie, Ändrade regler vid utflyttning?, s. 761 och Ståhl, Persson Österman, s. 158. 

106 Ståhl, Persson Österman, s. 158 f.. 

107 Cejie, Ändrade regler vid utflyttning?, s. 764. 

108 Ståhl, Persson Österman, s. 126. 
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bolag flyttar sin huvudsakliga verksamhet från Sverige till Italien. För enkelhetens skull an-

tas att det finns ett skatteavtal i likhet med det i Malta-fallet som säger att bolaget därför ska 

anses ha sin hemvist i Italien framöver. Bolaget har vid utflyttning fastigheter inom sin 

verksamhet i Sverige till ett värde av 1 000 000 kr. Tre år senare avyttras dessa fastigheter 

och inbringar 800 000 kr. 

Med både de gamla och de nya reglerna sker beskattning vid utflyttningstillfället. Reglerna 

är materiellt sett desamma varför det i stora hänseenden blir samma effekt av de olika al-

ternativen. Dock ger de nya reglerna i SBL möjligheten till uppskov med betalning av skat-

ten. Skillnaden blir alltså i praktiken endast att bolaget har en möjlighet att skjuta upp be-

talningen av skatten till det tillfälle de faktiskt avyttrar fastigheterna. Storleken på skatten är 

dock den samma.  

Uppskov av beskattningen är sammanflätat med en administrativ börda som diskuterats 

ovan. Det torde dock erbjuda större möjligheter till utflyttning av bolag om bolaget har 

möjlighet att betala skatt det år avyttring faktiskt sker än året för utflyttning, åtminstone i 

fall då bolaget har dålig likviditet och därför kanske inte kan ha råd med utflyttning om det-

ta även medför skattekostnad flera år innan bolagen får inkomst av en avyttring. 

Då uppskovet ger en större möjlighet till utflyttning, i vissa fall, synes de nuvarande regler-

na utgöra ett mindre hinder mot etableringsfriheten samtidigt som syftet med uttagsbe-

skattningen uppfylls. De administrativa bördor som uppstår kan visserligen vara betungan-

de och kostsamma men kan också undvikas genom att bolaget inte måste utnyttja möjlighe-

ten till uppskov.  

Eftersom ingen skillnad gjorts i de materiella uttagsbeskattningsreglerna har det inte skett 

någon större förändring. Det kan ändå antas att de nya reglerna är något bättre med etable-

ringsfriheten som utgångspunkt då de i alla fall ger möjlighet för företag att betala skatten 

vid avyttringstillfället och sålunda i större utsträckning behandlar bolagen så som ett icke 

utflyttande bolag behandlas. Att behålla de gamla reglerna hade dock tvingat fram ett 

EUD-avgörande och hade därför bättre tjänat syftet att klarlägganda vad som är tillåtet an-

gående exit tax. 
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5.2.2 Effekterna av att beskattning sker vid det faktiska avyttringstill-

fället 

Samma exempel som ovan tillämpas för att se effekterna av de nuvarande reglerna jämfört 

med möjliga effekter av alternativet då beskattning av tillgångarna sker vid det faktiska av-

yttringstillfället. 

I exemplet ovan skulle bolaget vid utflyttningen enligt nuvarande regler uttagsbeskattas 

med möjlighet att skjuta upp betalningen av skatten till det faktiska avyttringstillfället. Vida-

re har man valt att inte beakta värdeminskningen av 200 000 kr vilket kommer leda till att 

bolaget i slutändan betalar en högre skatt vid den faktiska avyttringen än bolaget hade gjort 

om det stannat i Sverige. Detta måste anses utgöra ett hinder mot etableringsfriheten. Al-

ternativet som föreslagits, att beskattningstillfället inte uppstår förrän tillgången faktiskt av-

yttras, medför dels att beskattningen sker samma år som avyttringen, till skillnad mot de 

gamla reglerna, dels att eventuell värdeminskning beaktas då skatten inte bestäms på en fik-

tiv avyttring utan istället bestäms av värdet på den faktiska avyttringen. Konkret innebär 

det i situationen ovan att bolaget med de nuvarande reglerna får betala skatt på 200000 kr 

mer än vad bolaget skulle betalat för tillgångarna om det föreslagna alternativet hade till-

lämpats. Det innebär också att beskattningen i det föreslagna alternativet blir densamma för 

ett utflyttande bolag som för ett bolag som bedriver sin verksamhet i Sverige.  

Exemplet visar tydligt att alternativets beskattningstillfälle förmodligen är mer förenligt 

med etableringsfriheten. Alternativet har hittills inte heller inneburit att någon särbehand-

ling sker mot utflyttande bolag mot bolag som fortsatt bedriver sin verksamhet i Sverige. 

Anledningen till att regeringen ändå valt att införa möjligheten till uppskov istället för att 

ändra de materiella regler för uttagsbeskattning är att behålla beskattningsunderlaget samti-

digt som man anpassar lagstiftningen till EU-rätt.109  

En annan effekt av det föreslagna alternativet är att ingen ansökan om uppskov av beskatt-

ningen skulle behövas och därav skulle den kostnad som uppstår vid det administrativa ar-

betet och vid värderingen av varje enskild tillgång inte uppstå. Denna börda för bolaget in-

nebär alltså ett hinder med nuvarande regler men uppstår inte om man beskattar tillgångar-

na vid faktiskt avyttring.  

Regeringen har i nuvarande lagstiftning valt att inte beakta värdeminskningen i exemplet. 

Att inte beakta värdeminskningen vid utflyttning har i N-fallet konstaterats utgöra ett 

                                                 
109 Prop. 2009/10:39, s. 17. 
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oproportionerligt hinder mot etableringsfriheten. Regeringen hänvisar först till att beaktan-

de av värdeminskning aldrig kommit upp i EUD på företagsbeskattningens område. Detta 

argument torde dock inte vara hållbart i ljuset av att artikel 54 EUF jämställer fysiska och 

juridiska personer och Kommissionen110 är av åsikten att EUD uttryckte sig i allmänna or-

dalag i Lasteyrie-fallet, vilket då innefattar även juridiska personer. Vidare hävdar regeringen 

att det ändock inte ska beaktas på grund av att de skulle störa skattesystemets inre sam-

manhang, rubba staternas välavvägda fördelning av beskattningsrätten, leda till dubbelav-

drag och leda till skatteundandragande111. Om bolaget i vårt exempel varit innehavare av 

inventarier skulle dessa nämligen kunna skrivas av enligt svensk lagstiftning. Olika typer av 

inventarier kan skrivas av på 5 år respektive omedelbart. Bolaget i vårt exempel skulle då 

kunna köpa inventarier i Sverige, dessa skrivs sedan av vilket medför att Sverige under den 

tiden får ett mindre beskattningsunderlag, varefter utflyttning sker och inventarierna har 

fortsatt livslängd. Då har Sverige inte längre någon beskattningsrätt på de inkomster inven-

tarierna ger i Italien fastän avskrivningen påverkat beskattningen i första skedet.  

Detta anser regeringen alltså dels snedvrider beskattningen dels öppnar upp för skatteun-

dandragande genom att bolag sätter detta i system. Därför anser regeringen att uttagsbe-

skattningen skulle förlora sin betydelse om man också beaktade värdeminskningar på såda-

na tillgångar.112 

Regeringen har alltså sökt skydda sin skattebas113 på grunder som i princip accepterats av 

EUD tidigare, då skydd av skattebasen är en grund som inte accepterats114. Sett ur ett 

svenskt perspektiv är det naturligtvis bra att skattebasen skyddas. Ur ett EU-rättsligt per-

spektiv får det sägas att EUD i N-fallet115 fastställde att värdeminskning ska beaktas i sam-

band med exit-skatt och Sverige har i och med sitt medlemskap i EU åtagit sig att följa 

EUD:s domar. Som redan konstaterats gäller N-fallet säkerligen också för juridiska perso-

ner vilket medför att svensk lagstiftning förmodligen är oförenlig med EUD:s tolkning av 

etableringsfriheten i N-fallet.  

                                                 
110 KOM (2006)825 slutlig, s. 5. 

111 Prop. 2009/10:39, s. 27. 

112 Prop. 2009/10:39, s. 27. 

113 Åsikt som delas av Lars Franck, se Kommentar till proposition om betalningsanstånd i samband med ut-
tagsbeskattning m.m., SvSkt s. 31-38, s. 37 f..  

114 Mål C-264/96 ICI [1998] ECR I-4695, p. 28. 

115 C-470/04 N. 
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Vidare kan ifrågasättas huruvida regeringens motivering till varför värdeminskning inte ska 

beaktas kan anses proportionerlig. Regeringen hävdade främst att man sökte undvika skat-

teundandragande vilket är en accepterad rättfärdigandegrund enligt EUD. Dock är det bara 

inventarier som framställts som ett problemområde. Man har valt att inte beakta värde-

minskning överhuvudtaget vilket leder till även andra tillgångar träffas av reglerna. För att 

en regel ska anses vara proportionerlig ska den vara, som diskuterats i kap 2.5, ändamålsen-

lig men också inte gå utöver vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla syftet. Vidare 

ska regler som syftar till att hindra skatteundandragande, för att vara en acceptabel rättfär-

digandegrund, ha någon form av subjektiv bedömning inbakad i reglerna så att dessa verk-

ligen träffar situationer där syftet varit skatteundandragande.  Måhända hade det därför va-

rit mer lämpligt att ha en regel som beaktar värdeminskning för alla tillgångar utom inven-

tarier, och att det vid inventarier görs en individuell bedömning för om värdeminskning 

kan beaktas. Detta skulle i sin tur dock förmodligen leda till att det föreslagna alternativet 

inte längre i grunden är förenligt med etableringsfriheten då skillnad kommer göras mellan 

utflyttande bolag och bolag som fortsatt bedriver verksamhet i Sverige. Denna skillnad i 

beskattningsregler kommer förmodligen anses utgöra ett hinder då även väldigt små restrik-

tioner ansågs utgöra hinder mot etableringsfriheten i Lasteyrie-fallet. 

Precis som för de nuvarande svenska reglerna har effekten av skatteavtal diskuterats för 

detta alternativ. Det har även diskuterats huruvida det är möjligt att tillämpa regler där be-

skattning sker först vid den faktiska avyttringen utifrån allmänna svenska beskattningsprin-

ciper.116 Detta är av relevans på grund av att om förslaget inte är genomförbart och fören-

ligt med svenska allmänna beskattningsprinciper är det inte intressant att diskutera om för-

slagets förenlighet med etableringsfriheten. Den allmänna meningen verkar vara att det 

finns förutsättningar för sådana uttagsbeskattningsregler inom svensk intern rätt då ett 

svenskt aktiebolag enligt 6:3 IL är obegränsat skattskyldig i Sverige. Dock står det inte i la-

gen något uttryckligen om när denna beskattning måste ske.117 Därmed finns det inget i den 

svenska interna rätten som hindrar att de materiella uttagsbeskattningsreglerna ändras så att 

beskattningen sker vid den faktiska avyttringen. Detta hindras inte heller av EU-rätten. 

Denna åsikt delas av Skatterättsnämnden118 och Johan Thim119.  Vidare bör inte heller skat-

                                                 
116 Se bland annat SKV:s uttalande i RÅ 2008 ref. 30, s. 185. 

117 Thim, J, En kritisk analys av svenska uttagsbeskattningsregler vid gränsöverskridande transaktioner, SN 
2010 s. 778-792, s. 783.  

118 RÅ 2008 ref. 30, s. 184. 

119 Thim, s. 783. 
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teavtalen innebära problem vid införande av det föreslagna alternativets regler. Skatteavtalet 

reglerar nämligen främst fördelningen av beskattning de avtalsslutande staterna emellan. 

Det är sällan skatteavtalen berör när denna fördelade beskattning ska ske.120 Detta ger Sve-

rige möjlighet att vänta med att beskattningen till den faktiska avyttringen. Vidare finns det 

i Tyskland exempel på att beskattning vid det faktiska avyttringstillfället fungerar. Tysk 

skatterätt är på uttagsbeskattningsområdet väldigt lik svensk rätt.121 Tyskland har, som EU-

medlemsstat, på samma sätt som Sverige åtagit sig en skyldighet att inte hindra etablerings-

friheten. I Tyskland har man i ett flertal fall uttryckt att uttagsbeskattning vid utflyttnings-

tillfället kan underlåtas i de fall den skattskyldige fortsatt kan beskattas enligt intern rätt,122 

en åsikt som också uttryckts av förespråkarna för förslaget. 

I kapitel 4.2 diskuterades hur ansökan för förlängt uppskov torde påverkas av EU:s direk-

tiv123 om administrativt samarbete mellan medlemsstater i fråga om beskattning. Där rörde 

diskussionen huruvida det var rimligt att den skattskyldige, när denne söker förlänga upp-

skovet, måste lämna uppgifter om sina tillgångar varje gång. I fråga om förslaget med att 

uttagsbeskattningen sker först vid kommer det också uppstå en situation där Skatteverket 

behöver ha information om tillgångens värde och vilken inkomst avyttringen ger. Med de 

omfattande direktiv för informationsutbyte som finns borde dock denna information kun-

na fås direkt från den andra medlemsstaten. Vid alternativet med beskattning vid den fak-

tiska avyttringen torde detta alltså inte innebära någon börda för den skattskyldiga. 

Även om detta förslag måhända inte i grunden är förenligt med etableringsfriheten på 

grund av de regler för inventarier som kanske skulle vara nödvändiga utgör det till synes 

inte ett stort hinder mot etableringsfriheten. Vid en jämförelse med de nuvarande uttagsbe-

skattningsreglerna och de gamla uttagsbeskattningsreglerna framstår beskattning vid det 

faktiska avyttringstillfället som betydligt mindre ingripande och därför torde varken de 

gamla eller de nya uttagsbeskattningsreglerna finnas acceptabla vid en bedömning i EUD. 

Detta på grund av proportionalitetsprincipen som bland annat innebär att det minst hind-

rande alternativet för att uppnå syftet ska väljas. 

                                                 
120 Thim, s. 781. 

121 Thim, s. 784. 

122 Thim, s. 781 f. där Bundesfinanzhof I R 77/06, 2008-07-17 refereras.  

123 KOM (2009)29 slutlig. 
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6 Slutsats 

De nuvarande svenska reglerna om uttagsbeskattning, som återfinns i kap. 22:5 p.4 och 5 

IL och i kap. 17a SBL, skulle förmodligen, vid en prövning i EUD, anses utgöra ett hinder 

mot etableringsfriheten såsom de gamla reglerna ansågs av Högsta förvaltningsdomstolen. 

Även om det finns rättfärdigandegrunder som skulle kunna möjliggöra de nuvarande reg-

lerna, såväl som de gamla, så klarar förmodligen inget av de två alternativen ett proportio-

nalitetstest i EUD då det finns alternativ som utgör mindre hinder mot etableringsfriheten. 

Vid en jämförelse av de gamla reglerna mot de nya reglerna om uttagsbeskattning är det till 

synes ingen större praktisk skillnad för bolagen ur en etableringsfrihetssynvinkel. De nya 

reglerna innebär en viss ökad möjlighet till utflyttning då betalningen av skatten kan skjutas 

upp, men detta är behäftat med de administrativa bördor ansökan innebär. I slutändan ver-

kar de nya reglerna inte innebära någon större fördel för bolagen ur etableringsfrihetssyn-

punkt medan valet att behålla de gamla reglerna åtminstone kunnat tjäna syftet att vidare 

klarlägga EU-rätten angående exit tax och därav kunde varit bättre ur sådan synvinkel.  

Jämförelsen mellan alternativet att beskattning sker först vid det faktiska avyttringstillfället 

och de två alternativ som diskuterats ovan visar att en ändring av de materiella uttagsbe-

skattningsreglerna troligtvis vore bäst gällande förenlighet med etableringsfriheten. En så-

dan lagstiftning skulle nämligen kunna leda till att ingen praktisk skillnad görs i beskatt-

ningen mellan utflyttade bolag och bolag som fortsatt bedriver sin verksamhet i Sverige. 

Att förslaget borde vara genomförbart med allmänna svenska beskattningsprinciper i åtan-

ke är en utbredd uppfattning inom svensk rätt och kan även ses vid en inblick i tysk rätt. 

Det står dock inte helt klart vilka effekter en sådan lagstiftning skulle ha då förslaget inte 

vidare utretts. Att förslaget inte utretts verkar bero på att Regeringen främst åsyftat att bi-

behålla nuvarande beskattningsunderlag men det är till synes en befogad uppfattning att 

förslaget vore, om inte i grunden förenligt med etableringsfriheten, åtminstone mer fören-

ligt med etableringsfriheten. Därav ,ur sådan synvinkel, borde förslaget utretts vidare och i 

det arbetet borde det också utretts hur en speciell reglering angående inventarier kunde sett 

ut då detta verkar vara ett problemområde för skatteundandragande. Ett sådant förslag 

vore som helhet förmodligen det minst ingripande sättet att beskatta utflyttande bolag och 

därigenom uppnås kravet på etableringsfrihet och proportionalitet. 
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