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Sammanfattning 

I samband med att en stat tillträder den Europeiska Unionen (EU) överför staten 
även kontrollen över en mängd områden till unionen. De områden över vilka kon-
trollen överförs går till största delen att återfinna inom de så kallade fyra friheterna. 
De fyra friheterna innebär att medlemsstaterna inte får hindra den fria rörligheten för 
varor, personer, kapital och tjänster. Den fria rörligheten för personer involverar så-
väl fysiska personer – individer, som juridiska personer – bolag. Att bolag ska få röra 
sig fritt innebär att de ska kunna etableras och flyttas fritt inom hela EU. Knutet till 
bolag finns en hel mängd skatterättsliga bestämmelser. De skatterättsliga bestämmel-
serna är till största delen inte harmoniserade och det innebär att kontrollen över 
dessa fortfarande ligger hos medlemsstaterna.  

Att bolag ska få röra sig fritt inom EU samtidigt som medlemsstaterna har kontrollen 
över bolagens skatterättsliga situation har lett till en del tvister. De tvister som be-
handlas i denna uppsats har alla gällt situationer där medlemsstater vill hindra bolag 
från att använda sig av sin etableringsfrihet. Motiveringarna har i samtliga mål varit 
att medlemsstaterna anser att bolagen försökt utnyttja EU-rätten för att undvika nat-
ionella skatter.  

Uppsatsen syftar till att klargöra varför medlemsstaterna i sju liknande fall med 
samma argument om skatteflykt rönt olika stora framgångar. Varför argumentet i 
vissa fall varit ensamt avgörande för utgången och varför det i vissa fall inte haft nå-
gon inverkan. 

Slutsatsen blir att det huvudsakligen är två kringliggande faktorer som påverkar ar-
gumentets betydelse. Dels hur bolagets förfarande ställer sig i förhållande till syftet 
och målet med EU, dels vilka följderna skulle bli om skatteflykten inte hindrades.  
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Abstract 

When a state joins the European Union (EU) it must transfer the sovereignty over 
some legal areas to the union. Most of the areas over which sovereignty is transferred 
can be found within the so called four freedoms. The four freedoms mean the pro-
hibition for member states to obstruct the free movement of goods, persons, capital 
and services. In this regard “persons” include physical persons – individuals, as well 
as legal persons – corporations. That corporations are to be able to move freely 
means that it should be possible to establish and to relocate corporations freely 
throughout the unions. Usually there is a large amount of tax-issues connected to a 
corporation, tax law provisions are however still mainly within the control of the 
member states. 

That corporations have an EU given right to move freely throughout the union while 
member states still have control over tax issues have steered to some legal cases. All 
cases analysed in this essay concern situations in which member states have tried to 
stop corporations from utilising the freedom of establishment. In all cases the main 
argument from the member state has been that the corporation is trying to use the 
freedom solely to evade national taxes.  

The purpose of this essay is to clarify why the success of the argument concerning 
tax evasion have had such varying degrees of success in the Court of the European 
Union. Why the argument has been directly decisive in some cases and why it has not 
had any effect in other cases.  

The conclusion of the essay is that two connecting factors are the main issues for the 
importance of the argument. First, how well the actions taken by the corporation 
align with the aim and purpose of the European Union. Secondly, what the conse-
quences would be should the tax avoidance not be prohibited.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den Europeiska Unionen är fortsättningen på ett europeiskt integreringsprojekt som grun-

dades i efterdyningarna av det andra världskriget. Målsättningen var att knyta samman de 

tidigare rivalerna Frankrike och Tyskland, och ytterligare fyra länder, i en union som skulle 

skapa ekonomisk tillväxt och göra krig otänkbart.1  

Sedan samarbetet grundades har det europeiska sammarbetet utvecklats mycket. Genom en 

rad expansioner har gemenskapen vuxit och antalet medlemsstater är nu 27. I juli 2013 blir 

dessutom Kroatien unionens 28 medlemsstat.2 Unionen har för närvarande sin juridiska 

grund i två fördrag, Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) och Fördraget om Europe-

iska Unionens funktionssätt (FEUF). 

Sedan början av det europeiska unionsarbetet har målet varit att skapa en inre marknad.3 

Idén med en inre marknad är att den ska fungera som ett medel för att förhindra konflikter 

genom att göra det ekonomiskt mer fördelaktigt för stater att bedriva handel än att hamna i 

konflikter.4 Metoden för att underlätta handel har varit att göra det enklare att bedriva eko-

nomisk verksamhet i unionen genom att ta bort handelshinder och därmed kunna erbjuda 

individer och bolag en större marknad och ett större utbud av varor och tjänster.5 

Grunderna för den Europeiska Unionens inre marknad återfinns i artikel 3 i Fördraget om 

Europeiska Unionen. Innan artikel 3 omnämns den inre marknaden dessutom i ingressen 

till samma fördrag. Den inre marknaden finns mer detaljerat reglerad i den tredje delen av 

Fördraget om Europeiska Unionens Funktionsrätt. I artiklarna 26 till 66 regleras den inre 

marknaden och det är där de ’fyra friheterna’ återfinns. De fyra friheterna innebär en rätt 

                                                 
1 Målsättningen stadgas i punkt 5 i ingressen till Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av den 25 

mars 1957  (Romfördraget). De ursprungliga staterna var Belgien, (Väst-)Tyskland, Frankrike, Italien, Lux-
emburg och Nederländerna.  

2 Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning av den 7 november 2011. 

3 Art 2, Romfördraget. 

4 Ingressen till Romfördraget, p. 9. 

5 Ingressen till Romfördraget, p. 7.  
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till fri rörlighet för personer, varor, kapital och etableringar inom unionens gränser. Rätten 

för fria etableringar är en del av rätten till fri rörlighet för personer.6 

Den reglering som återfinns i de båda fördragen utgör primärlagstiftning men är på intet vis 

heltäckande utan är endast avsedd att fungera som ett ramverk för hur de övergripande må-

len med unionen ska uppnås och vidmakthållas.7 Ansvaret för mer detaljerad reglering 

inom den Europeiska Unionen faller på unionens olika institutioner, till dessa institutioner 

räknas bland andra kommissionen, parlamentet samt rådet.8 Dessa ansvarar för att genom 

sekundärlagstiftning förtydliga och fördjupa unionens integration.9 Till unionens institut-

ioner räknas förutom de nyss nämnda även unionens olika domstolar.10 

Europeiska Unionens domstol har bland annat i uppgift att bistå nationella domstolar i frå-

gor som gäller unionsrätten.11 Då det i en nationell högsta domstol råder tveksamheter 

kring hur en bestämmelse på unionsnivå ska tolkas så har denna domstol en skyldighet att 

vända sig till den Europeiska Unionens domstol.12 Europeiska Unionens domstol ska då 

genom ett förhandsavgörande hjälpa den nationella domstolen att uppnå vishet kring rätt 

tolkning av bestämmelsen.13 

Då unionsrätten på vissa områden är sparsamt reglerad finns det ibland ingen tydlig väg-

ledning för hur unionsrätten ska tolkas. Domstolen brukar då använda sig av den dyna-

miska arbetsmetoden som innebär att vägledning för hur bestämmelser ska tolkas ska sökas 

genom en rad tolkningsmetoder.14  

Ett område som i det närmaste är oreglerat inom den Europeiska Unionen är direkt be-

skattning. Anledningarna till varför det ännu inte finns någon unionsgemensam reglering 

kring direkt beskattning är många och faller helt utom uppsatsen. Att det saknas harmoni-

                                                 
6 Art 49 FEUF. 

7 Art 14 FEUF. 

8 Se art 223 till 287 i FEUF för samtliga institutioner.  

9 Art 115 FEUF. 

10 Art 251 till 281 i FEUF. 

11 Art 267, FEUF. 

12 Art 267, 3 st. FEUF. 

13 Art 267, 3 st. FEUF. 

14 Sthål, K., Österman, R.P., Hilling, M., Öberg, J., EU Skatterätt, Iustus Förlag, Upplaga 3, (2011) s. 47. 
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serad reglering kring direkt beskattning innebär samtidigt att unionens olika medlemsstater 

har egen bestämmanderätt över sin respektive beskattning. 15 Medlemsstaterna har alltså en 

rätt att fritt besluta om vilken nivå och vilket omfång bolag och individer inom respektive 

stat ska beskattas. Skatterätten ligger dock nära områden som har harmoniserats, till exem-

pel etableringsfriheten.  

De områden där medlemsstaterna har suveränitet och de områden där EU har suveränitet 

är ibland så närliggande att de blir beroende av varandra, i sådana fall kan möjligheter för 

skattskyldiga att minska eller att flytta sin skattebörda uppstå.16 Då medlemsstater är måna 

om att bevara sina skatteintäkter uppstår lätt tvister i sådana situationer. Det är sådana tvis-

ter, och i synnerhet sådana tvister där stater hänvisat till skatteflykt, som utgör grunden för 

denna uppsats.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att analysera den rättsliga innebörden och inverkan av argu-

ment angående skatteflykt i mål i Europeiska Unionens domstol där bolag hänvisat till sin 

fördragsskyddade etableringsfrihet. Analysen sker utifrån såväl gällande fördragstext som 

utifrån domstolens praxis. 

 

1.3 Avgränsning 

Vid urval av rättsfall så är det av största intresse att urvalet baseras på sakliga grunder. Då 

uppsatsens syfte är att klargöra en situation som faller inom unionsrätten så är en naturlig 

första avgränsning att endast rättsfall från den Europeiska Unionens Domstol behandlas. 

Sannolikt finns det rättsfall från unionens olika medlemsstaters nationella domstolar som 

skulle kunna bidra till uppsatsens kvalitet och kognitivitet. Då dessa rättsfall till stor del är 

svårfunna, svåravgränsade och dessutom avfattade på en mängd olika språk så är dock ris-

ken stor att urvalet av dessa rättsfall skulle bli subjektiv. Av denna anledning kommer inte 

några nationella avgöranden att falla inom uppsatsen. 

                                                 
15 Art 4.1 i Fördraget om Europeiska Unionen (FEU). 

16 Se till exempel målet C-264/96 ICI som behandlas nedan. Fullständig källhänvisning återfinns i kapitel 1.3. 
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Uppsatsens syfte avgränsas även till unionsrättens etableringsfrihet. Denna frihet är regle-

rad i artiklarna 49-55 i FEUF, tidigare har samma bestämmelse återfunnits i artiklarna 52-

58 i EEC-fördraget och i artiklarna 43-48 i EC-fördraget. Endast rättsfall i vilka någon av 

dessa artiklar varit av huvudintresse faller inom uppsatsen, i det fall att några andra be-

stämmelser också varit aktuella i något rättsfall så kommer denna del av rättsfallet att ges li-

tet eller inget utrymme.  

Tidigt under år 2003 delades EU-domstolen upp i en mängd avdelningar.17 I mål där en 

medlemsstat anser det vara av särskilt intresse kan domstolen sammanträda i den stora av-

delningen.18 I den stora avdelningen dömer 13 domare, mot i normala mål tre eller fem 

domare.19 Inom avgränsningen för uppsatsens analysdel faller bara rättsfall som avgjorts i 

EU-domstolens stora avdelning. Skälen är att undvika avgöranden av mindre vikt men 

också att hålla uppsatsens omfattning hanterbar. Bland de mål som avgjordes innan EU-

domstolens uppdelning i avdelningar sker ingen selektering. Det är sannolikt så att även 

många av de mål som avgjorts i någon av de övriga avdelningarna varit av stort juridiskt in-

tresse. Det skulle dock vara mycket svårt att bibehålla ett objektivt urval bland dessa rätts-

fall och av den anledningen faller dessa rättsfall utanför uppsatsen annan än som klargö-

rande element.  

En ytterligare avgränsning för uppsatsen att endast rättsfall där situationen gällt direkt be-

skattning tas i beaktande. Anledningen till detta är huvudsakligen de omfattande skillnader 

som föreligger mellan direkt och indirekt beskattning. En annan anledning är också att lag-

stiftningen kring indirekt beskattning är betydligt mer harmoniserad än lagstiftningen kring 

direkt beskattning. 

Slutligen så kommer uppsatsen endast att behandla rättsfall i vilka medlemsstater har argu-

menterat för att en bestämmelse som utgör ett hinder mot etableringsfriheten är möjlig att 

motivera utifrån föreliggande, eller potentiell, skatteflykt. Synonymt med begreppet skatte-

                                                 
17 Fördraget om Europeiska Unionen (Nice-Fördraget), Art 221. 

18 Protocol (No 3) On the statute of the Court of Justice of the European Union, Art 16, 3 st. 

19 Protocol (No 3) On the statute of the Court of Justice of the European Union, Art 16, 2 st. 
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flykt används ibland begreppet skatteundandragande,20 de två begreppen kommer därför att 

ges samma innerbörd inom denna avgränsning. 

Baserat på ovanstående avgränsningar kvarstår följande sju rättsfall: 

 

- 270/83  Avoir Fiscal21 

- 264/96  ICI22 

- 446/03  Marks & Spencer23 

- 196/04  Cadbury Schweppes24 

- 524/04  Thin Cap25 

- 231/05  Oy AA26 

- 371/10  National Grid27 

 

1.4 Metod, material och disposition 

Att behandla såväl metod som material och disposition i samma kapitel kan tyckas aningen 

oortodoxt. Som kommer att framgå är det dock nödvändigt att behandla de tre delarna till-

sammans. Metoden är nämligen nära sammankopplad med dispositionen och på grund av 

de olika kapitlens skiftande karaktär påverkas även materialet av detta. Angående termino-

login kan kort sägas att termerna ”etableringsrätt” och ”etableringsfrihet” används syno-

                                                 
20 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt administrativt bistånd för att skydda 

gemenskapens ekonomiska intressen mot bedrägerier och all annan olaglig verksamhet den 28 september 
2004, KOM/2004/0509. 

21 Domstolens dom den 28 januari 1986 i mål 270/83, Europeiska gemenskapernas kommission mot Franska 
republiken. 

22 Domstolens dom den 16 juli 1998 i mål C-264/96, Imperial Chemical Industries plc (ICI) mot Kenneth 
Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes). 

23 Domstolens dom (stora avdelningen) den 13 december 2005 i mål C-446/03, Marks & Spencer 

plc mot David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes).  

24 Domstolens dom (stora avdelningen) den 12 september 2006 i mål C-196/04, Cadbury Schwep-

pes plc och Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot Commissioners of Inland Revenue.  

25 Domstolens dom (stora avdelningen) den 13 mars 2007 i mål C-524/04, Test Claimants in the 

Thin Cap Group Litigation mot Commissioners of Inland Revenue.  

26 Domstolens dom (stora avdelningen) den 18 juli 2007 i mål C-231/05, Oy AA.  

27 Domstolens dom (stora avdelningen) den 29 november 2011 i mål C-371/10, National Grid In-

dus BV mot Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam. 
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nymt i sammanhanget.28 I denna uppsats kommer termen ”etableringsfrihet” att användas i 

alla situationer. 

Uppsatsens metod har för avsikt att möjliggöra ett tydligt och djupgående svar på de frågor 

som framkommer i uppsatsens syfte. För att på bästa sätt möjliggöra detta kommer uppsat-

sen att delas in i tre huvuddelar, två deskriptiva och en utredande. Utöver dessa tre huvud-

delar innehåller uppsatsen såväl ett inledningskapitel som en avslutande analys, dessa i kapi-

tel 1 respektive kapitel 5. 

Den första av de tre huvuddelarna – som återfinns i kapitel 2 – kommer att med en de-

skriptiv metod klargöra de delar av EU-rätten som är av huvudsakligt intresse för uppsat-

sen. Det innebär en kortare generell beskrivning av unionen och dess bakgrund, en mer 

djupgående beskrivning av den ”inre marknaden” och en grundlig beskrivning av EU-

domstolen och dess tolkningsmetoder. Beskrivningen av den inre marknaden är av central 

betydelse för uppsatsen då etableringsfriheten existerar som en direkt följd av den inre 

marknaden. Även beskrivningen av EU-domstolen är av central betydelse. Det beror på att 

domstolens roll som uttolkare av EU-rätten har varit av avgörande betydelse i de situation-

er där harmoniserade rättsområden kolliderat med icke harmoniserade rättsområden.  

Den andra av de tre huvuddelarna – som återfinns i kapitel 3 – ska genom en rättsdogma-

tisk metod klargöra det rättsliga förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt. För att för-

stå bakgrunden till de rättsfall som analyseras i uppsatsens tredje huvuddel är det viktigt att 

redan i den andra huvuddelen utreda förhållandet mellan de båda rättsordningarna.  

Eftersom beskattning är ett område som är delvis beroende av EU-rätt och delvis av nat-

ionell rätt är det lämpligt att i denna andra huvuddel även beskriva skatteflykt och skatteun-

dandragande. Det beror på att dessa begrepp är direkt kopplade till medlemsstaternas nation-

ella skattelagstiftningar. Beskrivningen kommer att ske utifrån ett deskriptivt perspektiv.  

För uppsatsens två första delar kommer källor och använt material att till största delen be-

stå av hänvisningar till de olika författningskällor som ligger till grund för de ämnen som 

behandlas. Där det är nödvändigt kommer stöd i litteratur användas för att fylla ut och för 

att bidra till en mer nyanserad bild av det som behandlas. I de delar av uppsatsen där för-

hållandet mellan EU-rätten och nationell rätt beskrivs – huvudsakligen kapitel 3 – kommer 

                                                 
28 Bland annat används benämningen ”etableringsrätt” i fördraget medan ”etableringsfrihet” används i bland 

annat FAR Komplett – Se till exempel Paulander, H., Kommissionens överträdelseförfaranden – den 
snabba vägen till EU-domstolen?, Skattenytt nr 6 2011, s. 416. 
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författningskällorna att kompletteras av relevant praxis. Litteraturinslagen kommer i dessa 

delar att vara fortsatt viktiga och även här spela en nyanserande och förklarande roll. 

Den tredje av de tre huvuddelarna – som återfinns i kapitel 4 - ska i sin helhet vara utre-

dande och syftar till att möjliggöra ett svar på uppsatsens syfte. Utredningen kommer ge-

nom de sju rättsfall som ryms inom uppsatsens avgränsning att komparativt utreda vilken 

effekt medlemsstaters argument kring skatteflykt och skatteundandragande har haft i de olika 

rättsfallen. Då medlemsstaterna i samtliga mål har bemött olika situationer med i stort sett 

samma argument bör det vara möjligt att ge en överblick av den innerbörd och den inver-

kan som skatteflyktargumentet haft i målen.   

För att behålla en sund teoretisk grund för uppsatsen är det att viktigt att såväl likheter som 

olikheter i rättsfallen tas i beaktande. Även övriga argument som domstolen eventuellt 

väger in i sitt avgörande ska tas i beaktande, dock bara utifrån den effekt de haft i förhål-

lande till argument om skatteflykt och skatteundandragande. Genom att identifiera ett samband 

mellan argumentets inverkan i de olika målen borde det även vara möjligt att klargöra den 

juridiska innebörd som argumenten har och vad det kan bero på. I dessa delar av uppsat-

sen, där praxis kring skatteflykt analyseras, kommer själva rättsfallen att utgöra huvudkällan. 

Fördelen med rättsfallen som källa är att rättsfallen är relativt utfyllande i de delar där skat-

teflyktsargumenten behandlas. Utöver rättsfallen så kommer även i detta kapitel viss littera-

tur att användas. 

Även om mindre analyser kommer att ske i samband med de olika rättsfallsanalyserna så 

kommer dessa bara att behandla det rättsfall till vilka de hör. För att kunna jämföra resulta-

tet av de individuella rättsfallsanalyserna fordras för bästa begriplighet en sammafattande 

slutanalys. Slutanalysen ska väva samman de individuella analyserna med vad som kommit 

fram i övrigt i uppsatsen och svara på eventuella frågor som kvarstår efter uppsatsens tre 

huvuddelar. Den metod som kommer att användas i denna slutanalys benämns på engelska 

”black-letter”.29 Metoden syftar till att övervinna det problem, det ”svåröverskådliga 

kaos”,30 som uppstår då till synes liknande situationer ges olika utgång. Analysen avser att 

                                                 
29 Slater, et al, (2007), s. 44-45. 

30 ”Svåröverskådligt kaos” är en fri översättning av begreppet ”the chaotic flux of case law lies”, Slater, et al, 
(2007), s. 66 
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identifiera och klargöra underliggande principer i rättsfallen som kan ge svar på hur be-

greppet skatteflykt tolkas och varför utgången blivit olika.31 

Metoden applicerat på uppsatsen ska klargöra varför medlemsstaternas argument om skat-

teflykt ibland ges en stor betydelse medan det i andra, till synes likadana rättsfall, ges liten 

eller ingen betydelse. Klargörandet är nödvändigt för att ge svar på uppsatsens övergri-

pande syfte, nämligen: Vilken innebörd och vilken inverkan har staters argument om skat-

teflykt i rättsfall där bolag hänvisar till etableringsfriheten? 

                                                 
31 Slater, et al, (2007), s. 66. 
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2 Europeiska Unionen, inre marknaden och Domstolen 

2.1 Den Europeiska Unionen 

Frågor kring den inre marknaden, etableringsfriheten, EU:s suveränitet, EU-domstolens 

tolkningsmetoder och medlemsstaternas suveränitet har alla sitt ursprung i syftet med det 

europeiska samarbetet. För att förstå syftet med samarbetet och hur detta hänger samman 

med EU:s nuvarande ställning så är det viktigt att ha kunskap om EU:s bakgrund och ut-

veckling. Detta avsnitt syftar till att ge denna kunskap.   

 

2.2 Den inre marknaden 

Sedan starten har huvudmålet med det europeiska samarbetet varit att tillnärma de europe-

iska ekonomierna och att skapa en inre marknad.32 Syftet med att skapa den inre mark-

naden är att uppnå ett optimalt fördelande och utnyttjande av de resurser som finns inom 

unionen.33 Med ett optimalt utnyttjande och fördelande av resurser menas att alla mark-

nadsresurser som finns inom unionen ska användas på det sätt och, framför allt, på den 

plats där de kan skapa störst värde. Om det finns ett överskott av en resurs på en plats 

inom unionen så ska denna utan hinder kunna flyttas till en annan plats inom unionen där 

det finns en efterfråga av just denna resurs.34 Genom att tillåta att resurser flyttas på detta 

sätt är målsättningen att värdet av de resurser som finns inom unionen ökar.35 När den 

Europeiska Enhetsakten ingicks så uppskattades de potentiella värdeökningar från ett så-

dant resursutnyttjande till mellan 2,5 och 6,5 procent av unionens samlade BNP.36 

                                                 
32 Art 2, Romfördraget. 

33 FEUF, Art 120. 

34 Craig, P., de Búrca, G., EU Law – Text, cases and materials, Oxford University Press, Fifth Edition, New 

York, (2011) s. 582. 

35 Craig et al, (2011), s. 585. 

36 M. Emerson, M. Aujean, M. Catinat, P. Goybet, A. Jacquemin, The Economcs of 1992, The EC Commiss-
ion’s Assessment of the Economic Effects of Completing the Internal Market, Oxford University Press, 
(1988), s. 1-10. 
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Vilka är då de resurser som ska utnyttjas optimalt? Om man ser till vilka typer av resurser 

som anges i EEC-fördraget från 1957 så är det varor37, personer, tjänster och kapital.38 Det 

är friheten att flytta dessa fyra resurser fritt inom unionen som brukar benämnas ”de fyra 

friheterna” och det är dessa resurser som ska utnyttjas optimalt. 39  

Friheterna är inte friheter så till vida att de direkt ger friheter, stället innebär de att alla nat-

ionella åtgärder som kan hindra någon eller något från att fritt röra sig inom unionen är 

förbjudet.40 För den första av dessa friheter – varor - så innebär friheterna att varor obe-

hindrat ska få flyttas inom unionen. Tullar, kvantitativa begränsningar och bestämmelser 

som kan ha effekter som liknar kvantitativa begränsningar är alla förbjudna.41 Den andra 

friheten – för personer - innebär att inga hinder för personer att röra sig fritt inom unionen 

är tillåtna. 42 Detsamma gäller för de tredje och fjärde friheterna – tjänster43 respektive kapi-

tal44. Även om det är viktigt att känna till alla fyra friheterna så framgår det av uppsatsens 

avgränsning att det egentligen bara är frågor som rör etableringsfrihet som ska behandlas i 

denna uppsats, nästkommande delkapitel fokuserar därför i sin helhet mot etableringsfri-

heten.   

Trots att friheterna ska vara absoluta så finns det i fördraget vissa rättfärdigandegrunder 

som kan hindra friheterna. Dessutom har det i praxis utarbetats en mängd grunder på vilka 

medlemsstater kan förhindra ett fritt flöde av resurser över medlemsstaternas gränser. 

Dessa grunder kommer att behandlas i kapitlen 3.2 och 3.3. 

 

                                                 
37 Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, del 2, titel 1. 

38 Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, del 2, titel 3. 

39 Craig et al, (2011), s. 582. 

40 FEUF, artiklarna 28, 45, 56 och 63. 

41 FEUF, artiklarna 28-37. 

42 FEUF, Art 56-62.  

43 FEUF, Art 45-55. 

44 FEUF, Art 63-66. 
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2.3 Etableringsfriheten 

Den fria rörligheten för personer inkluderar såväl fysiska som juridiska personer. Titlarna 

under vilka de båda friheterna återfinns i fördraget är ”arbetstagare” för fysiska personer 

och ”etableringsrätt” för juridiska personer.45 Då denna uppsats endast syftar till att be-

handla situationen för juridiska personer lämnas i fortsättningen de bestämmelser som gäl-

ler fysiska personer utan hänseende.  

Etableringsfriheten återfinns huvudsakligen i artikel 49, i vilken det stadgas att: 

”Inom ramen för nedanstående bestämmelser ska inskränkningar för medborgare i en medlemsstat 

att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta förbud ska även om-

fatta inskränkningar för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att 

upprätta kontor, filialer eller dotterbolag.” 46 

Friheten innebär alltså både en rätt till primära etableringar och en rätt till sekundära etable-

ringar i form av kontor, filialer och dotterbolag. För att ha friheten att genomföra en se-

kundär etablering krävs dock att ett huvudbolag redan är etablerad i någon medlemsstat.47 

Rätten att etablera filialer i andra stater är ett bra exempel på hur personer kan använda sig 

av EU-rätten för att kringgå nationella bestämmelser.48 Bland annat för att kringgå krav på 

aktiekapital som kan finnas en medlemsstat men inte existerar i en annan.49 

Vidare medför friheten en skyldighet för medlemsstater att behandla alla bolag som bildas 

och som drivs av personer från andra medlemsstater som om de bildas och drivs av in-

hemska personer.50  

 

                                                 
45 FEUF, Art 45 och 49.  

46 FEUF, Art 49. 

47 Ståhl et al, (2011), s. 101. 

48 Domstolens dom den 30 september 2003 i mål C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Am-
sterdam mot Inspire Art Ltd. 

49 Domstolens dom den 9 mars 1999 i mål C-212/97, Centros Ltd mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

50 FEUF, Art 49. (Utländska-/ inhemska personer bör egentligen benämnas ”Personer med sin hemvist i en 
annan medlemsstat” respektive ”Personer med sin hemvist i den aktuella medlemsstaten”. Av praktiska skäl 
kommer dock så inte att ske.) 
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2.4 EU-domstolen 

2.4.1 Funktion och jurisdiktion 

EU-domstolen är en av unionens huvudinstitutioner och har två huvuduppgifter.51 Den 

första huvuduppgiften är att pröva talan som väcks av antingen någon medlemsstat eller av 

någon institution.52 Konflikterna gäller i dessa lägen vanligtvis att en medlemsstat inte har 

införlivat EU-rättsliga bestämmelser med sin nationella rätt eller hur vissa EU-rättsliga be-

stämmelser ska tolkas.53  Att det kan uppstå tvister kring bestämmelsers tolkningar beror på 

att medlemsstaterna kan välja hur vissa bestämmelser, till exempel direktiv, ska implemen-

teras.54 Domstolen har dock noga påpekat att tolkningen av direktiven likväl ska kunna gö-

ras på samma vis i alla medlemsstater, en så kallad EU-konform tolkning.55 

Den andra av domstolens båda huvuduppgifter är att meddela förhandsavgöranden.56 För-

handsavgöranden har sitt ursprung i nationella domstolar där EU-rätten av någon anled-

ning blivit en fråga.57 Om det i en sådan nationell rättegång uppkommer tolkningsfrågor 

kring EU-rätt så har lägre nationella instanser en rätt att vidarebefordra frågan till EU-

domstolen.58 Nationella högstainstanser har en skyldighet att vända sig till EU-domstolen 

för att få klarhet i sådana tolkningsfrågor.59 EU-domstolen ska då den mottar en sådan 

tolkningsfråga bistå den nationella domstolen i tolkning av EU-rätten och lämna ett ”för-

handsavgörande”.60 Anledningen till att de nationella högsta instanserna har en skyldighet 

                                                 
51 EU-domstolen regleras inom sjätte avdelningen, avdelning 1, kapitel 1 som behandlar de olika institution-

erna. De båda huvuduppgifterna beskrivs i det följande. 

52 FEUF, Art 260. 

53 Ståhl et al, (2011), s. 28. 

54 Craig et al, (2011), s. 106. 

55 Domstolens dom den 10 april 1984 i mål 14/83, Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land 
Nordrhein-Westfalen 

56 FEUF, Art 267. 

57 Ståhl et al, (2011), s. 28. 

58 FEUF, Art 267, 2 och 3 st. 

59 FEUF, Art 267, 2 och 3 st. 

60 FEUF, Art 267. 
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att vända sig till EU-domstolen är att risken annars skulle vara överhängande för att EU-

rätten kan tolkas olika i olika delar av EU.61 

EU-domstolen består av en domare från varje medlemsstat, det innebär att det förnärva-

rande finns 27 tjänstgörande domare.62 Då alla nationella domstolar i hela EU har en rättig-

het att begära tolkande förhandsavgöranden innebär det att det finns en risk att EU-

domstolen överbeläggs med arbete. Under 70- och 80-talet inträffade dock motsatsen och 

nationella domstolar tenderade att bortse från EU-rätten i sitt arbete.63 Som en motåtgärd 

mot de nationella domstolarnas avoga inställning till EU-domstolen etablerade denna i må-

let CILFIT64 den så kallade Acte Clair-doktrinen.65 Doktrinen innebar när den kom att nat-

ionella domstolar inte behövde begära förhandsavgöranden i situationer där det var uppen-

bart hur utgången i målet skulle komma att bli.66 I litteraturen har dock doktrinen ansetts 

innebära att de situationer där utgången är tillräckligt uppenbar är få. I realiteten har där-

med doktrinen inneburit att nationella domstolar gavs en tydligare plikt att begära för-

handsavgöranden.67 

I ett förhandsavgörande som gäller förhållandet mellan en nationell bestämmelse och en 

EU-bestämmelse ser inte EU-domstolen primärt till huruvida den nationella bestämmelsen 

är godtagbar eller inte. Istället tydliggör EU-domstolen den aktuella EU-bestämmelsen i 

tillräcklig grad för att den nationella domstolen utan problem ska kunna avgöra huruvida 

den nationella bestämmelsen strider mot EU-rätten eller inte.68 Det rättsliga förhållandet 

mellan nationell rätt och EU-rätt behandlas senare i uppsatsen i kapitel 3. 

 

                                                 
61 Ståhl et al, (2011), s. 28. 

62 Protocol (No 3) On the statute of the Court of Justice of the European Union, Art 48. 

63 Ståhl et al, (2011), s. 30. 

64 Domstolens dom den 6 oktober 1982 i mål 283/81, Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot Mi-
nistero della santà. 

65 Craig et al, (2011), s. 456. 

66 Domstolens dom den 6 oktober 1982 i mål 283/81, Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot Mi-
nistero della santà, s. 3420, (fransk version). 

67 H. Rasmussen, The European Court’s Acte Clair Strategy in CILFIT, (1984), 9 ELRev, 242. 

68 Dahlberg, M., Internationell beskattning, Studentlitteratur, Pozkal, (2007), s. 225. 
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2.4.2 Tolkningsmetoder 

När det europeiska samarbetet inleddes så innebar det att flera olika nationella rättsord-

ningar samfördes. De olika rättsordningarna förde med sig olika traditioner, arbetsmetoder 

och tolkningsmetoder,  det speglar ännu idag hur EU-domstolen arbetar och vilka metoder 

den arbetar enligt.69 Domstolens domare har inte möjligheten att lämna några skiljaktiga 

meningar.70 Dessutom har domstolen ansett sig bunden till sin egen praxis.71 motsägelser 

mot tidigare praxis har dock förekommit, då med förklaringen att domstolen ”förtydligar 

tidigare praxis”.72 

Den mest utmärkande av domstolens arbetsmetoder är den så kallade dynamiska meto-

den.73 Metoden har två olika funktioner; dels innebär den att om domstolen anser att en 

rättsregel som skulle kunna förbättra systemet saknas, kan domstolen genom utlåtanden el-

ler delbeslut i sina domar tolka in, eller ”skapa”, en sådan bestämmelse.74 Metoden har 

också en funktion där rättsakter som kan framstå som otydliga ges en klarare tolkning.75 

Den dynamiska metoden möjliggörs i stor utsträckning av att EU:s rättsakter i många fall är 

öppet författare, domstolen kan alltså relativt fritt tolka hur bestämmelsen bör utformas.76 

Att domstolen har möjlighet att göra så fria tolkningar innebär dessutom att den till skillnad 

från nationella domstolar i stor utsträckning inte enbart har funktionen av normtolkare 

utan även funktionen av normgivare.77 

Inom den dynamiska arbetsmetoden finns tre tolkningsmetoder;78 Den funktionella metoden 

som innebär att rättsakter vid tvivel ska tolkas på det sätt som bäst förmedlar deras effekti-

                                                 
69 Ståhl et al, (2011), s. 40. 

70 Dahlberg, (2007), s. 224. 

71 Ståhl et al, (2011), s. 41. 

72 Domstolens dom den 24 november 1993 i de förenade målen C-267/91 och C-268/91, Bernard Keck och 
Daniel Mithouard 

73 Domstolen använder även den systematiska och den subjektiva arbetsmetoden. Jespersen, CB., Intermedi-
ation of Insurance and Financial Services in European Vat, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, (2011), s. 
36.  

74 Jespersen, (2011), s. 37. 

75 Jespersen, (2011), s. 37. 

76 Ståhl et al, (2011), s. 40. 

77 Ståhl et al, (2011), s. 48. 

78 Itzovich, G., The Interpretation of community law by the European Court of Justice, German Law Review, 
vol 10, no 5, s. 537-560. 
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vitet, den teleologiska metoden som innebär att rättsakter ska tolkas utifrån deras syfte och 

mål,79 samt den konsekvensbaserade metoden som innebär att de konsekvenser som en viss 

bestämmelse kan få spelar en stor roll.80  

Vid sidan om de ovan nämnda tolkningsmetoderna så förekommer även en rad mer tradit-

ionella metoder. Bland annat den textuella tolkningsmetoden och den kontextuella tolk-

ningsmetoden.81 

Den textuella metoden innebär att aktuella rättsakter granskas bokstavligen. Den används 

med försiktighet då det faktum att alla rättsakter måste publiceras på unionens samtliga of-

ficiella språk kan ställa till med svårigheter.82 Ett tydligt exempel på en textuell tolkning är 

då domstolen till exempel definierar innebörden av ett ord för att kunna avgöra hur en be-

stämmelse ska tolkas.83 

Den kontextuella metoden ligger nära den teleologiska tolkningsmetoden då metoderna in-

nebär att domstolen ser bortom rättsaktens rent textuella innebörd. Istället ser domstolen 

till vilket syftet med bestämmelsen är och till sammanhanget i vilken bestämmelsen finns.84 

Skälet till att dessa metoder är frekvent förekommande är huvudsakligen det faktum att 

EU-rättsliga bestämmelser sällan är tydliga nog för att kunna erbjuda en mer konkret tolk-

ning.85 

Det finns även en historisk tolkningsmetod som innebär att rättsakter tolkas utifrån sin hi-

storiska mening.86 Metoden används dock sällan och skälet till det är främst att förarbeten 

                                                 
79 Domstolens dom (femte avdelningen) den 17 oktober 1996 i målen C-283/94, C-291/94 och C-292/94, 

Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV och Voormeer BV mot Bundesamt für Finanzen. 

80 Jespersen, (2011), s. 37. För ett konsekvensbaserat resonemang, se domstolens dom den 24 mars 1994 i mål 
C-275/92, Her Majesty's Customs and Excise mot Gerhart Schindler och Jörg Schindler. 

81 Ståhl et al, (2011), s. 41 

82 Domstolens dom den 16 december 1960 i mål 6/60, Jean-E. Humblet mot belgiska staten. Se även Ståhl et 
al, (2011), s. 43. 

83 Domstolens dom den 28 mars 1985 i mål 100/84, Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirland. 

84 Se till exempel domstolens dom den 2 april 1998 i mål C-296/95, The Queen mot Commissioners of 
Customs and Excise, ex parte EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham där domstolen 
nämner bestämmelsens ”tillblivelsehistoria” som ett skäl för tolkning. 

85 Ståhl et al, (2011), s. 43. 

86 Ståhl et al, (2011), s. 46. 
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ofta saknas.87 En annan anledning är att om domstolen använt den historiska metoden så 

maskeras det ofta bakom andra metoder, ofta den teleologiska tolkningsmetoden.88   

Det faktum att EU-domstolen har så långtgående möjligheter att tolka fram nya bestäm-

melser innebär att domstolen utgör en viktig pådrivare av den europeiska harmonisering-

en.89 Domstolen är dock inte folkligt förankrad på samma sätt som EU:s övriga institution-

er och harmoniseringen brukar därför delas upp i positiv respektive negativ harmonisering. 

Positiv harmonisering sker genom demokratiskt förankrade rättsakter såsom fördrag eller 

direktiv, medan negativ harmonisering sker genom praxis från EU-domstolen.90  

                                                 
87 Ståhl et al, (2011), s. 46. Se dock domstolens dom den 12 juli 1988 i målen 138 och 139/86, Direct Cosme-

tics Ltd och Laughtons Photographs Ltd mot Commissioners of Customs and Excise 

88 Ståhl et al, (2011), s. 46. 

89 A. Stone Sweet, The Judicial Construction of Europe, Oxford University Press, (2004), s. 235. 

90 Stone Sweet, (2004), s. 235. 
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3 Förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt 

3.1 Förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt 

3.1.1 EU:s suveränitet 

EU:s suveränitet och överordnade position gentemot nationell rätt har aldrig funnits in-

skriven i något fördrag, grunden för EU:s suveränitet går istället att finna i rättspraxis.91 De 

två mest betydelsefulla rättsfallen när det gäller EU:s suveränitet är målet van Gend en 

Loos92, i vilket principen om direkt effekt etablerades, och målet Costa93 där domstolen kon-

staterade EU-rättens företräde framför nationell rätt. 94  

Avgörandet i målet van Gend en Loos var av mycket stor betydelse. Domstolen hade näm-

ligen att avgöra huruvida fördragstext hade direkt effekt i förhållande till alla personer inom 

EU eller om personer endast berördes indirekt via medlemsstater.95 Genom en såväl textu-

ell96 som teleologisk97 tolkning av fördraget meddelade domstolen att fördraget var direkt 

tillgängligt för alla personer inom EU. Följden av domslutet var att fördragets bestämmel-

ser var direkt användbara för alla EU medborgare, inte bara de olika medlemsstaterna.98 

Bland de bestämmelser som därmed var tillgängliga för alla medborgare fanns därmed även 

etableringsfriheten.99 EU-domstolen beskrev i domen EU som en ny rättsordning inom vil-

ken medlemsstaterna hade inskränkt sina suveräna rättigheter både vad gäller dem själva 

och vad gäller deras medborgare.100  

                                                 
91 Craig et al, (2011), s. 265. 

92 Domstolens dom den 5 februari 1963 i mål 26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming 
van Gend & Loos mot Nederländska skatteförvaltningen (s. 163-171). 

93 Domstolens dom den 15 juli 1964 i mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L.   

94 Ståhl et al, (2011), s. 21. 

95 Mål 26/62 van Gend en Loos, s. 165 (svensk version). 

96 Mål 26/62 van Gend en Loos, s. 166 (svensk version). Domstolen hänvisar till att såväl som stater som 
medborgare nämns i fördragets ingress. 

97 Mål 26/62 van Gend en Loos, s. 166 (svensk version). Domstolen hänvisar att målet med EU(EEG) är att 
skapa en gemensam marknad vars funktion direkt berör medborgare.  

98 Mål 26/62 van Gend en Loos, s. 166 (svensk version). 

99 Art 52, Romfördraget. 

100 Mål 26/62 van Gend en Loos, s. 166 (svensk version). 
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Ett krav för att EU-bestämmelser ska kunna åberopas direkt av de personer som är hem-

mahörande i en medlemsstat är att rättsakterna är utformade tillräckligt klart, precist och 

ovillkorligt.101 Om dessa tre rekvisit är uppfyllda kan alltså privatpersoner direkt åberopa 

EU-rättsakter i en nationell domstol.  

Det andra av de två rättsfall som nämndes strax ovan, Costa, uppstod som en följd av den 

direkta effekt som konstaterats i och med avgörandet i målet van Gend en Loos. Målet 

hanterade frågan om huruvida EU-rätten skulle anses ha företräde och suveränitet i förhål-

lande till medlemsstaternas nationella rätt.  

När domstolen meddelade sitt avgörande i målet Costa angavs tre skäl till varför EU-rätten 

skulle anses högre än nationell rätt.102 För det första hänvisade domstolen till den kontrak-

tuella innebörden av att medlemsstaterna anslutit sig till unionen. Innebörden skulle vara 

att de vid tillträdet gjorde sig själva till en integrerad del av unionen och att även medlems-

staternas rättssystem och domstolar därmed blev knutna till det system som unionen ut-

gör.103 För det andra ansåg domstolen att hela syftet med unionen skulle gå förlorat om inte 

EU-rätten gjordes nationell rätt överordnad, i detta avseende gjorde alltså domstolen en te-

leologisk bedömning.104 Slutligen hänvisade domstolen till att det i fördraget105 uttalades att 

vissa rättsakter skulle vara bindande och direkt applicerbara i alla medlemsstater, således 

även en textuell bedömning.106 Genom att se till dessa tre skäl kunde domstolen meddela 

att EU-rätten överordnad medlemsstaternas respektive nationella rättsordningar.107 

Genom senare rättsfall har EU-rättens överordnade position bekräftats gälla även med-

lemsstaternas grundlagar och konstitutioner.108 Suveräniteten anses också gälla oavsett om 

EU-rättsakten trädde i kraft före eller efter det att den nationella bestämmelsen infördes.109 

                                                 
101 Mål 26/62 van Gend en Loos, s. 167 (svensk version). 

102 Craig et al, (2011), s. 185. 

103 Mål 6/64 Costa, s. 593 (engelsk version). 

104 Mål 6/64 Costa, s. 594 (engelsk version). 

105 Numera art 288 i FEUF, då domen meddelades var det art 189 i EEC-fördraget. 

106 Mål 6/64 Costa, s. 594 (engelsk version). 

107 Mål 6/64 Costa, s. 599 (engelsk version). 

108 Domstolens dom den 17 december 1970 i mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH 

mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. 

109 Domstolens dom den 9 mars 1978 i mål 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Sim-
menthal SpA. 
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Att en nationell bestämmelse inte står i överensstämmelse med EU-rätten innebär dock 

inte att den nationella bestämmelsen inte längre existerar, det innebär endast att den inte 

kan åberopas på ett sätt då den kan störa någon medborgares EU-rättigheter.110 

Även om inte EU-rättens suveränitet finns formulerad på något annat sätt än genom praxis 

så har den likväl kodifierats genom en officiell förklaring. I förklaring nr 17 beskrivs hur 

EU-rättens företräde före nationell rätt har framträtt genom praxis, främst genom målet 

Costa, och att denna princip utgör en hörnsten i EU-rätten.111 Genom praxis har alltså alla 

EU-bestämmelser blivit direkt tillämpliga för alla medborgare inom EU. Som kommer 

framgå i kapitel 3.1.2 härnäst finns det dock områden som inte regleras av EU-lagstiftning, 

på dessa områden gäller helt andra förutsättningar.  

 

3.1.2 Medlemsstaternas suveränitet 

Som framgick i det föregående kapitlet så är alla de rättigheter som förmedlas via EU-

lagstiftning direkt användbara för medborgare, EU-lagstiftningen är dessutom suverän i 

förhållande till nationella bestämmelser. I Fördraget om Europeiska Unionen stadgas dock 

att alla befogenheter som inte tilldelats unionen ska fortsätta att tillhöra medlemsstaterna.112 

Det innebär alltså att endast de befogenheter som uttryckligen har tilldelats unionen kan 

åberopas med EU-rätten som stöd.  

Bestämmelser om indirekta skatter är redan nu i tämligen god omfattning harmoniserade, 

främst genom det så kallade mervärdeskattedirektivet.113 Fördraget uppmanar dock rådet till 

fortsatt lagstiftning och harmonisering vad gäller indirekta skatter och avgifter.114 Fördraget 

beskriver också tydligt hur harmonisering på de områden som faller inom den inre mark-

                                                 
110 Domstolens dom den 22 oktober 1998 i de förenade målen C-10/97 till C-22/97, Ministero 

delle Finanze mot IN.CO.GE.'90 Srl, Idelgard Srl, Iris'90 Srl, Camed Srl, Pomezia Progetti Appalti 
Srl (PPA), Edilcam Srl, A. Cecchini & C. Srl, EMO Srl, Emoda Srl, Sappesi Srl, Ing. Luigi Martini 
Srl, Giacomo Srl och Mafar Srl.  

111 EOT 9.5.2008 C115/335 (Europeiska Unionens Officiella Tidning), förklaring nummer 17. 

112 Art 4.1 i FEU. 

113 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. 

114 Art 113 i FEUF. 
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naden ska gå tillväga.115 I samma bestämmelse framgår dock att denna harmoniseringsbe-

skrivning inte inbegriper direkta skatter och avgifter.116  

För de rättsfrågor som inte täcks av de specifika harmoniseringsbestämmelserna så finns 

den allmänna harmoniseringsartikeln. Artikeln uppmanar rådet att utforma direktiv som 

kan bidra vid tillnärmningen av den inre marknaden.117 Bestämmelser om direkt beskatt-

ning är således ett passande exempel på områden som endast kan harmoniseras genom den 

allmänna harmoniseringsartikeln. Hittills har endast fyra sådana direktiv angående direkt 

beskattning utfärdats.118 En av anledningarna till att inte fler än fyra direktiv har utfärdats 

angående direkt beskattning kan vara kravet på enhällighet.119 Då beskattning är en mycket 

central del i medlemsstaternas ekonomier kan viljan att ge bort kontrollen över denna miss-

tänkas vara liten och enhällighet svår att uppnå.120 

 

3.1.3 Medlemsstaternas beskattningsrätt 

Kommissionen har i ett meddelande förklarat att den inte ser några anledningar till en 

övergripande harmonisering av medlemsstaternas skatter och att varje medlemsstat står fria 

att själva välja det system som är mest lämpat.121 Kommissionen har dock i samma med-

delande varnat staterna för att de likväl måste vidmakthålla balans i sina budgetar och att 

staternas ekonomiska val inte längre kan anses ske isolerat. 

                                                 
115 Art 114 i FEUF, p. 1, 3-9. 

116 Art 114 i FEUF, p. 2. 

117 Art 115 i FEUF. 

118 Rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag 
och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om 
ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller an-
delar som berör bolag i olika medlemsstater, rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemen-
samt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemssta-
ter samt rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form 
av räntebetalningar. 

119 Art 115 i FEUF. 

120 Gammie, M., 4e kapitlet, EU freedoms and taxation, EATLP international tax series, Edited by Vanisten-
dael, F., volume 2, (2006), 148. 

121 Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och Sociala kommittén, 
Skattepolitiken i Europeiska unionen -Prioriteringar för de kommande åren, Bryssel, den 23 maj 2001, 
KOM (2001) 260 slutlig. 
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Medlemsstater har alltså en suverän rätt på alla de områden som inte harmoniserats genom 

EU-bestämmelser. Inom skatterättens område är således endast vissa delar reglerade och 

området för direkt beskattning är fortfarande i det närmaste helt inom medlemsstaternas 

kontroll. Vad som dock kommer framgå med tydlighet i uppsatsen från kapitel 3.3 och 

framåt är att även om harmoniseringen på den direkta beskattningens område inte är hel-

täckande, så finns det andra områden av unionsrätten som i allra högsta grad ”smittar” om-

rådet för direkt beskattning.122  

 

3.2 Fördragsgrundade rättfärdigandegrunder 

Som framgår ovan i kapitel 2.2 och 2.3 så är etableringsfriheten en i det närmaste oin-

skränkbar frihet som alla EU-medborgare ska kunna åtnjuta. Det finns dock två olika typer 

av grunder på vilka inskränkningar av etableringsfriheten kan accepteras. Den första av 

dessa så kallade rättfärdigandegrunder har sitt ursprung i fördraget och behandlas i detta 

delkapitel. Den andra rättfärdigandegrunden har sitt ursprung i praxis och behandlas i nästa 

delkapitel – kapitel 3.3. 

I artikel 52 i FEUF stadgas att medlemsstater har en rätt att hindra personer från att åtnjuta 

sin etableringsfrihet på tre grunder; allmän ordning, allmän säkerhet och allmän hälsa. För 

att dessa argument ska godtas måste de likt andra hinder mot någon av de fyra friheterna 

användas proportionellt och icke diskriminerande.123 Det är ytterst sällan som dessa argu-

ment godtagits av EU-domstolen och inom skatterätten har sådana argument aldrig accep-

terats.124 Då frekvensen och effekterna av argument med stöd i artikel 52 ofta uteblir läm-

nas vidare beskrivning av ämnet därhän. Det finns flera rättsfall i vilka denna typ av argu-

ment har använts, dock inte med framgång i något fall.125 

 

                                                 
122 Dahlberg, (2007), s. 219. 

123 Se till exempel domstolens dom den 5 december 1989 i mål C-3/88, Europeiska gemenskapernas kom-
mission mot Italienska republiken. Craig et al, (2011), s. 770. 

124 Ståhl et al, (2011), s. 147. 

125 För argument kring allmän ordning se till exempel domstolens dom den 26 april 1988 i mål 352/85, Bond 
van Adverteerders m.fl. mot nederländska staten. För argument kring allmän säkerhet se till exempel dom-
stolens dom (femte avdelningen) den 29 oktober 1998 i mål C-114/97, Europeiska kommissionen mot Ko-
nungariket Spanien. För argument kring hälsa se till exempel domstolens dom (sjätte avdelningen) den 11 
mars 2004 i mål C-496/01, Europeiska kommissionen mot Franska republiken. 
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3.3 Doktrinen om tvingande hänsyn till allmänintresset 

Doktrinen om tvingande hänsyn till allmänintresset förekommer ibland under olika be-

nämningar bland annat rule-of-reason eller doktrinen om trängande hänsyn. I denna upp-

sats kommer dock benämningen ”doktrinen om trängande hänsyn”, eller i uppenbara fall 

endast ”doktrinen”, att användas.  

Doktrinen om trängande hänsyn har sitt ursprung i praxis och är ett komplement till de 

rättfärdigandegrunder som finns i fördraget.126 Doktrinen har sitt ursprung i målet Cassis de 

Dijon127 som gällde den fria rörligheten för varor.128 Numera har dock doktrinen utvecklats 

och den gäller numera även de övriga friheterna, däribland etableringsfrihet.129  

Målet Cassis de Dijon gällde huruvida vissa bestämmelser kring alkoholmonopol var appli-

cerbara på en viss uppkommen situation angående importförbud, alltså ett hinder mot den 

fria rörligheten för varor.130 Domstolen uttalande att de nationella bestämmelser som fanns 

i målet inte kunde rättfärdiga ett importförbud men att:  

”Hinder för handeln inom gemenskapen som uppstår[…]kan anses vara nödvändiga för att till-

godose tvingande hänsyn, i synnerhet i fråga om effektiv skattekontroll, skydd för folkhälsan, god 

handelssed och konsumentskydd.”131 

 

Domstolen uttalande är en fortsättning på en process som inletts några år tidigare i ett an-

nat mål.132 Dessa två mål tillsammans utgör ett bra exempel på domstolens så kallade dy-

namiska arbetsmetod som beskrevs ovan i kapitel 2.4.2 eftersom domstolen bland annat te-

leologiskt tolkar fram en ny regel ur fördraget.133 

                                                 
126  Craig et al, (2011), s. 647. 

127 Domstolens dom den 20 februari 1979 i mål 120/78, Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung 
für Branntwein, (Mål 120/78, Cassis de Dijon). 

128 Mål 120/78, Cassis de Dijon. 

129 Domstolens dom den 15 maj 1997 i mål C-250/95, Futura Participations SA och Singer mot Administrat-
ion des contributions, p. 31. 

130 Mål 120/78, Cassis de Dijon, p. 1. 

131 Mål 120/78 Cassis de Dijon, p. 8, 2 st. 

132 Domstolens dom den 11 juli 1974 i mål 8/74, Procureur du Roi mot Benoît et Gustave Dassonville 

133 Craig et al, (2011), s. 649. 
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Doktrinen innebär alltså att hinder mot den inre marknaden, därigenom de fyra friheterna, 

som inte kan accepteras genom en hänvisning till de rättfärdigandegrunder som finns i för-

draget kanske likväl kan accepteras ändå, om det kan motiveras med hänvisning till träng-

ande hänsyn till allmänintresset.134 I domen anges fyra områden på vilka doktrinen är appli-

cerbar, en av dessa är frågan om effektiv skattekontroll. Detta område är det enda som di-

rekt faller inom uppsatsen och är därför det enda som kommer att behandlas vidare.  

Innan målet Gebhard135 var de rekvisit som måste vara uppfyllda för att doktrinen om 

trängande hänsyn ska få användas inte klart kodifierade eller uttryckta.136 I målet fastslog 

dock domstolen att: 

”[…]nationella åtgärder som kan hindra eller göra det mindre attraktivt att utöva de grundläg-

gande friheter som garanteras av fördraget skall uppfylla fyra förutsättningar. De skall vara till-

lämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, de skall framstå som motiverade med hänsyn till ett 

trängande allmänintresse, de skall vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning 

som eftersträvas genom dem och de skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna 

målsättning.”137 

 

För att en medlemsstat ska få använda sig av doktrinen i syfte att hindra någon av de fyra 

friheterna krävs alltså att bestämmelsen är 1) Tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt, 2) 

Motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse, 3) Ägnad att säkerställa förverkli-

gandet av den målsättning som eftersträvas, och 4) Inte gå utöver vad som är nödvändigt.138 

Baserat på dessa fyra rekvisit har en mängd olika rättfärdigandegrunder kommit att föreslås, 

många av dem på den direkta beskattningens område.139 Till de rättfärdigandegrunder som 

inte accepterats kan bland annat strävan efter att skydda den nationella skattebasen och att för-

hindra förlust av skatteintäkter räknas.140 Inte heller har domstolen accepterat situationer i vilka 

                                                 
134 Craig et al, (2011), s. 649. 

135 Domstolens dom den 30 november 1995 i mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati e Procuratori di Milano. 

136 Craig et al, (2011), s. 774-775. 

137 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 

138 För denna typ av summering se Ståhl et al, (2011), s. 149. 

139 Dahlgren, (2007), s. 238-239. 

140 Se till exempel domstolens dom den 26 oktober 1999 i mål C-294/97, Eurowings Luftverkehrs AG mot 
Finanzamt Dortmund-Unna. 
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en medlemsstat har förhindrat en persons etableringsfrihet men försökt att väga upp detta 

med andra skattefördelar.141 Vissa rättfärdigandegrunder har dock accepterats genom en hän-

visning till doktrinen om trängande hänsyn, till dem hör skatteflykt142, effektiv skattekontroll,143 

skattesystemets inre sammanhang,144 skatterättslig territorialitetsprincip145, en korrekt fördelning av be-

skattningsrätten146 och risken för att företags förluster beaktas två gånger147.  

 

Vissa av de rättsfall där dessa rättfärdigandegrunder förekommer i rättsfallsanalyserna ne-

dan i kapitel 4. Då kommer dock endast argument kring skatteflykt, samt andra argument i 

kombination med skatteflykt, att hanteras.  

 

3.4 Skatteflykt och förhållandet till EU-rätten 

Vad som kan sägas om begreppen ”skatteflykt” och ”skatteundandragande” är att de i en 

jämförelse mellan engelskspråkiga och svenskspråkiga EU-rättsfall motsvaras av ”tax evas-

ion” respektive ”tax avoidance”.148 Skillnaderna i den EU-rättsliga terminologin verkar dock 

                                                 
141 Se till exempel domstolens dom den 13 juli 1993 i mål C-330/91, The Queen mot Inland Revenue Com-

missioners, ex parte Commerzbank AG. 

142 Se till exempel domstolens dom (stora avdelningen) den 12 september 2006 i mål C-196/04, Cadbury 
Schweppes plc samt Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot Commissioners of Inland Revenue, domstolens 
dom (stora avdelningen) den 13 mars 2007 i mål C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigat-
ion mot Commissioners of Inland Revenue eller domstolens dom (femte avdelningen) den 21 november 
2002 i mål C-436/00, X och Y mot Riksskatteverket. 

143 Se till exempel domstolens dom den 15 maj 1997 i mål C-250/95, Futura Participations SA och Singer mot 
Administration des contributions samt domstolens dom den 28 januari 1992 i mål C-300/90, Europeiska 
gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien.  

144 Se till exempel domstolens dom (fjärde avdelningen) den 27 november 2008 i mål C-418/07, Société Pa-
pillon mot Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. 

145 Se till exempel domstolens dom (stora avdelningen) den 13 december 2005 i mål C-446/03, Marks & 
Spencer plc mot David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes). 

146 Se till exempel domstolens dom (stora avdelningen) den 18 juli 2007 i mål C-231/05, Oy AA samt dom-
stolens dom (fjärde avdelningen) den 15 maj 2008 i mål C-414/06, Lidl Belgium GmbH & Co. KG mot Fi-
nanzamt Heilbronn. 

147 Se till exempel domstolens dom (andra avdelningen) den 29 mars 2007 i mål C-347/04, Rewe Zentralfi-
nanz AG mot Finanzamt Köln-Mitte 

148 Se till exempel mål 270/83 Avoir Fiscal för skatteflykt/tax evasion i de båda språkversionerna och mål 
446/05 Marks & Spencer för skatteundandragande/tax avoidance. 
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inte vara mer betydande än att både tax evasion och tax avoidance för närvarande behand-

las synonymt i ett pågående EU-projekt.149 

Det som särskiljer skatteflykt från skatteundandragande är att skatteflykt innebär en illegal 

handling.150 Den illegala handlingen kan bland annat ta formen av överdrivna avdrag eller 

utelämnade intäkter.151 Skatteundandraganden däremot innebär att en skattskyldig med-

vetet, men inom lagens gränser, vidtar aktiva åtgärder för att minimera sin skattebelast-

ning.152 I flera länder är dock lagstiftningen utformad på ett sätt där en skattskyldigs age-

rande förvisso kan hålla sig inom ordinära skattebestämmelser men samtidigt strida mot 

syftet med lagstiftningen. I de situationerna ingriper ofta nationella skatteflyktsbestämmel-

ser och skatteundandragandet övergår i skatteflykt och blir därmed olagligt.153 

Som framgått tidigare i kapitel 3.1.3 så är skatterätt endast sparsamt reglerat i EU-rätten. 

De delar som är reglerade gäller till största delen indirekt beskattning och avgränsade om-

råden inom direkt beskattning. Det innebär att en överväldigande del av existerande regle-

ring kring direkt beskattning alltså fortfarande inte är harmoniserad och därmed reglerad i 

medlemsstaternas respektive nationella skattelagstiftningar. Vissa harmoniserade rättsom-

råden, till exempel etableringsfriheten, ligger dock i många aspekter så nära skatterätten att 

den i ett stort antal rättsfall har utnyttjats för att kringgå nationella skatteregler.154 

Nästkommande kapitel – kapitel 4 – tar upp sju rättsfall i vilka nationella myndigheter i 

olika situationer försökt hindra en skattskyldig person från att använda sig av etablerings-

friheten. Motiveringen har i alla rättsfallen varit att den skattskyldiga genom att använda 

etableringsfriheten skulle tillgängliggöras möjligheter till skatteflykt från den nationella skat-

teplikten. 

                                                 
149 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesigigt administrativt bistånd för att skydda 

gemenskapens ekonomiska intressen mot bedrägeri och alla annan olaglig verksamhet, den 28 september 
2004, KOM/2004/0509. 

150 M. Wenzel, The Impact of Outcome Orientation and Justice Concerns on Tax Compliance: The Role of 
Taxpayers’ Identity, Journal of Applied Psychology, nr. 87, (2002), s. 629-645, s. 632. 

 
151 Wenzel, (2002), s. 633. 

152 Wenzel, (2002), s. 632 

153 Wenzel, (2002), s. 633. Till exempel så är den amerikanska skattelagstiftningen såväl som de schweiziska 
och svenska skattelagstiftningarna utformade på detta vis, samtliga dessa faller dock utanför uppsatsen. 

154 Detta kan till exempel ses i samtliga de rättsfall som analyseras i kapitel 4. 
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4 Argumentation kring skatteflykt och etableringsfrihet 

4.1 Introduktion 

Den rättsfallsgenomgång som följer i detta kapitel utgörs av sju rättsfallsanalyser. De mål 

som analyseras är alla från EU-domstolen, samtliga gäller artiklarna 52, 43 och 49 i EEC-, 

EC- respektive EU-fördragen,155 samtliga gäller direkt bolagsbeskattning, i samtliga mål har 

”skatteflykt” eller ”skatteundandragande” utgjort ett av huvudargumenten för den aktuella 

medlemsstaten eller myndigheten. Samtliga mål som tagits upp efter den första februari 

2003 har dessutom tagits upp i stora avdelningen. 

Varje rättsfallsanalys är uppdelad i tre delar. Först ges en kort introduktion med målets 

bakgrund och omständigheterna i målet. Den andra delen tar fokus på den del av rättsfallet 

som rörde skatteflykt. Baserat på den information som finns tillgänglig i målet beskrivs den 

skatteflykt som staten avsåg att förhindra genom sin nationella lagstiftning. 

I den avslutande tredje delen analyseras slutligen rättsfallen utifrån hur balansen mellan 

etableringsfrihet och risken för skatteflykt har behandlats. De argument som framförts av 

någon part, eller genom något yttrande, ska analyseras utifrån vilken innebörd det gavs av 

domstolen och utifrån vilken inverkan det hade på utgången av målet.  

 

4.2 Rättsfallsanalyser 

4.2.1 270/83 Avoir Fiscal 

4.2.1.1 Introduktion och bakgrund 

Avoir Fiscal var namnet på en skattekredit som införts i Frankrike. Syftet med krediten var 

att neutralisera vissa kumulativa effekter som kunde uppstå vid utdelningar. Krediten var 

dock i huvudsak endast tillgänglig för personer som hade sin faktiska hemvist eller sitt säte i 

                                                 
155 Beroende på när de olika rättsfallen tagits upp av domstolen så har olika artiklar använts för att åberopa 
etableringsfriheten. Under perioden 1957 till november 1993 under det då gällande Rom-fördraget som eta-
blerade EEC återfanns grundstommen för etableringsfriheten i artikel 52. Mellan november 1993 och decem-
ber 2009 gällde artikel 43 och för närvarande återfinns samma bestämmelse i artikel 49. För att undvika att i 
onödan komplicera uppsatsen så kommer i resterande del av uppsatsen endast att hänvisas till den nu gäl-
lande artikeln, artikel 49 i FEUF.  
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Bild 1. 

Frankrike. Krediten kunde alltså beviljas dotterbolag men inte filialer eller kontor som eta-

blerats i Frankrike av bolag med säte i en annan medlemsstat.156 

Målet Avoir Fiscal är det enda av de sju mål som behandlas i denna uppsats där frågan inte 

gällde en tvist mellan en stat och en skattskyldig. Istället stod tvisten mellan Frankrike och 

EU-kommissionen.  

 

4.2.1.2 Beskrivning av skatteflykten 

Det system som de franska bestämmelserna om 

Avoir Fiscal hade innebar att vinster i franska bo-

lag (bolag 2 i bild 1) beskattades med 50 % innan 

de kunde delas ut. När vinsten delats ut till ett 

ägandebolag (bolag 1 i bild 1) beskattades den även 

i detta bolag med 50 %. Det belopp som erlagts i 

form av skatt av det mottagande bolaget (bolag 1) 

kunde dock genom Avoir Fiscal återfås i form av 

en skattekredit.157 En förutsättning för att det mot-

tagande bolaget skulle ha rätt till skattekrediten var dock att det hade antingen 

sin hemvist eller sitt säte i Frankrike.158 

Bestämmelsen innebar att skattekrediten var tillgänglig inom helfranska koncerner och för 

utländska bolag som hade etablerat dotterbolag i Frankrike.159 Dotterbolag är likt huvud-

etableringar, men till skillnad från exempelvis filialer och andra fasta driftställen, etablerade 

i det land i vilket de registreras.160  

EU-kommissionen argumenterade för att det franska Avoir Fiscal-systemet bröt mot eta-

bleringsfriheten eftersom bolag utan säte i Frankrike diskriminerades i förhållande till bolag 

med ett säte i Frankrike. Det innebar dessutom en inskränkning av etableringsfriheten ef-

                                                 
156 Mål 270/83 Avoir Fiscal, p. 3-6. 

157 Mål 270/83 Avoir Fiscal, p. 3.  

158 Mål 270/83 Avoir Fiscal, p. 4. 

159 Mål 270/83 Avoir Fiscal, p. 5-6. 

160 Se till exempel OECD:s modellavtal för undvikande av dubbelbeskattning – Articles of the model con-

vention with respect to taxes on income and on capital – art 3.1.b) och art 4.1. 
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Bild 2. 

Bild 3. 

tersom bolag som hade för avsikt att etablera sig i Frankrike inte gavs samma fördelar av 

att etablera ett fast driftställe som av att etablera ett dotterbolag. De franska bestämmelser-

na skulle därför anses oförenliga med unionsrätten så länge den diskriminerande utform-

ningen kvarstod.161 De fasta driftställena var dock fortfarande fullt skatteskyldiga för sin 

verksamhet i Frankrike trots att de inte hade rätt till skattekrediten.162 

Den franska regeringens argument 

kring skatteflykt baserades på farhå-

gan att om Avoir Fiscal-

systemet utformades på det sätt 

kommissionen förespråkade så 

skulle utländska bolag kunna ut-

nyttja systemet för att på felaktiga grunder kunna tillgodogöra sig skattekrediten.163 Det 

skulle ske genom att de utländska (moder-)bolagen skulle föra över sitt ägande i franska 

(dotter-) bolag till sina egna franska filialer. 

lerna skulle sedan kunna ta emot utdelningen från 

de franska bolagen och slussa vidare denna till 

moderbolaget, samtidigt skulle de ha rätt att er-

hålla skattekrediten – Avoir Fiscal.164 

Bild 2 och bild 3 visar hur den franska regeringen 

hävdade att situationen skulle komma att utveck-

las om kommissionens åsikt skulle bli den gällande. De förutspådde en situation där ut-

ländska bolag genom en enkel omstrukturering skulle komma i åtnjutande av skattekredi-

ten, den utdelade vinsten skulle sedan föras till bolagens utländska huvudkontor.165 

 

                                                 
161 Mål 270/83 Avoir Fiscal, p. 11. 

162 Craig et al, (2011), s. 785. 

163 Mål 270/83 Avoir Fiscal, p. 25. 

164 Mål 270/83 Avoir Fiscal, p. 25. 

165 Mål 270/83 Avoir Fiscal, p. 25. 
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4.2.1.3 Analys av argumentens innebörd och inverkan 

Angående den franska regeringens argument bestämmelsen var nödvändig för att förhindra 

skatteflykt svarade domstolen på det sätt som för de andra argument som framförts av den 

franska regeringen.166 Domstolen ansåg nämligen att bolag endast lyder under nationell rätt 

inom de områden som inte harmoniserats, i detta fall gäller det bolags skatterättsliga ställ-

ning. Samtidigt fick inte en medlemsstats nationella lagstiftning på områden som inte har-

moniserats inkräkta på de områden som hade harmoniserats.167  

Domstolen menade också att den franska regeringens rädsla för att utländska bolag genom 

viss omstrukturering skulle kunna genomföra omfattande skatteflykt var överdriven.168 Den 

statistik som presenterades kring detta ansåg domstolen vara baserad på felaktiga antagan-

den.169  

 

4.2.2 264/96 ICI 

4.2.2.1 Introduktion och bakgrund 

Skattelagstiftningen i Förenade Konungariket hade bestämmelser som tillät att förluster 

från bolag under vissa förutsättningar kunde överföras mellan bolag inom en koncern. 

Överföringen tilläts dock inte om något av de ägda bolagen hade sitt säte utanför Förenade 

Konungariket.170 Rättsfallet meddelades efter det att doktrinen om tvingande hänsyn hade 

börjat användas på skatterättens område. Alla nationella bestämmelser som medlemsstater 

ville använda men som stod i strid med någon av de fyra friheterna, var tvungna att upp-

fylla de fyra rekvisit som uppställts i målet Gebhard.171 Rekvisiten var att bestämmelserna 

skulle vara 1) Icke-diskriminerande, 2) Motiverade utifrån ett tvingande allmänintresse, 3) 

Motiverade utifrån sitt syfte, och 4) proportionella.172 

                                                 
166 Mål 270/83 Avoir Fiscal, p. 24. 

167 Mål 270/83 Avoir Fiscal, p. 24. 

168 Mål 270/83 Avoir Fiscal, p. 25. 

169 Mål 270/83 Avoir Fiscal, p. 25. 

170 Mål C-264/96 ICI, p. 13. 

171 Mål C-55/94 Gebhard. 

172 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37 samt Ståhl et al, (2011), s. 149. 
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Bild 4. 

Tvisten i målet stod mellan bolaget Imperial Chemical Industries plc, ICI eller bolaget, och 

Förenade Konungarikets regering. ICI ingick i en koncern där både bolag med och utan 

säte i Förenade Konungariket ingick.173  

 

4.2.2.2 Beskrivning av skatteflykten 

De koncernbidragsregler som frågorna i målet gällde var utformade på så vis att förluster 

som uppstått i ett bolag i en koncern kunde överföras till andra bolag i samma koncern. 

Det mottagande bolaget kunde då göra avdrag från sin bolagsskatt med det underskott som 

mottagits.174 För att bidragen skulle kunna utnyttjas av det mottagande bolaget krävdes 

dock att koncernen uteslutande eller huvudsakligen bestod av bolag med sitt säte i Före-

nade Konungariket.175 

Den koncern bolaget tillhörde utgjordes inte uteslutande eller huvudsakligen av bolag med 

sitt säte i Förenade Konungariket.176 Bolaget ansåg att bestämmelsen utgjorde ett hinder 

mot etableringsfriheten då den minskade incitamentsvärdet i att etablera dotterbolag utan-

för Förenade Konung-

ariket.177 

Förenade Konungari-

kets regering ansåg, 

tillsammans med andra 

argument, att bestäm-

melserna kunde moti-

veras utifrån den risk för skatteflykt som skulle uppstå om bestämmelsen 

skulle utvidgas till att omfatta alla koncerner oavsett deras nationella sammansättning.178 

Koncerner skulle då kunna struktureras så att förluster från bolag med sitt säte i andra sta-

ter skulle kunna användas för att minska det skattskyldiga resultatet för bolag med sitt säte i 

                                                 
173 Mål C-264/96 ICI, p. 3-5. 

174 Mål C-264/96 ICI, p. 6 ”Section 258:1.” 

175 Mål C-264/96 ICI, p. 6 ”Section 258:2, 5, 7.” 

176 Mål C-264/96 ICI, p. 3-5. 

177 Mål C-264/96 ICI, p. 10 och 11. 

178 Mål C-264/96 ICI, p. 25. 
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Förenade Konungariket, se bild 4. Syftet med bestämmelserna var således att undvika att 

utländska dotterbolag bildades endast i syfte att ”undandra skattepliktiga medel från den 

brittiska skattemyndigheten”.179 

 

4.2.2.3 Analys av argumentens innebörd och inverkan 

Utan att egentligen kommentera huruvida koncernbidragsbegränsningar kunde accepteras 

inom etableringsfriheten så angrep domstolen istället utformningen av Förenade Konunga-

rikets bestämmelser. Domstolen ansåg inte att bestämmelsernas utformning var anpassad 

för att förhindra skatteflykt. Istället ansåg domstolen att bestämmelserna avsåg alla situat-

ioner i vilken en koncern bestod av såväl inhemska som utomstatliga bolag.180 Även om 

inte domstolen direkt hänvisade till praxis i denna del så innebar uttalandet att bestämmel-

serna inte uppfyllde rekvisiten för doktrinen om tvingande hänsyn.181 Då Förenade Ko-

nungarikets bestämmelser innebar ett otillåtet hinder mot etableringsfriheten, kunde bola-

get därmed bortse från dem.182 

Domstolen påpekade dessutom att även om systemet utnyttjades på det sätt som Förenade 

Konungariket fruktade så skulle det likväl inte utgjort skatteflykt. De utländska dotterbola-

gen skulle nämligen omfattas av skattelagstiftningen i den stat där de hade sitt säte.183  

Det är svårt att säga både vilken innebörd och vilken inverkan Förenade Konungarikets ar-

gument om skatteflykt hade i målet. Domstolen gick, som nyss beskrivits, runt skatteflykts-

frågorna och underkände de nationella bestämmelserna på andra grunder. I den direkta si-

tuationen hade därför argumenten varken någon innebörd eller inverkan. Indirekt har dock 

argumenten en viss inverkan eftersom formuleringen på domstolens svar på argumentet 

analogt tolkas som att ”[…] det står medlemsstater fritt att anta eller bibehålla bestämmelser som har 

till specifikt syfte att undanta rent konstlade upplägg, vars syfte är att kringgå nationell skattelagstiftning, 

                                                 
179 Mål C-264/96 ICI, p. 25. 

180 Mål C-264/96 ICI, p. 26.. 

181 Se strax ovan i introduktionen av målet. 

182 Enligt principen om direkt effekt, Mål 26/62 van Gend en Loos. 

183 Mål C-264/96 ICI, p. 26. Det är i detta hänseende viktigt att påpeka att domstolen senare i domen (p. 34) 
framhåller att de nationella bestämmelserna som är aktuella i målet bara är otillåtna så länge det gäller situat-
ioner inom EU. Bestämmelserna får alltså fortsätta att användas i situationer med dotterbolag i ett land ut-
anför EU. 
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från möjligheterna att erhålla en skatteförmån.”184 Denna formulering torde vara svår att tolka på 

ett annat sätt än att nationella bestämmelser som syftar till att hindra skatteflykt men som 

hindrar någon av de fyra friheterna är acceptabla så länge de är väl avpassade. Det innebär 

alltså en förändring mot domslutet i det tidigare målet Avoir Fiscal185, trots att situationen i 

det målet inbegrep direkt diskriminering.186 

 

4.2.3 446/03 Marks & Spencer 

4.2.3.1 Introduktion och bakgrund 

Till följd av att Förenade Konungariket hade tappat målet ICI så hade landets koncernbi-

dragsbestämmelser modifierats.187 De nya bestämmelserna innebar att förluster i en filial 

som var etablerad i Förenade Konungariket och som tillhörde ett bolag vars hemvist var 

belägen i en annan stat kunde kvittas mot vinst som koncernen var skyldig att erlägga skatt 

för i Förenade Konungariket. På samma sätt kunde förluster som uppstått i ett bolag 

hemmahörande i Förenade Konungariket kvittas mot vinster i andra bolag ur samma kon-

cern som även de var hemmahörande i Förenade Konungariket.188 Koncernbidrag inom 

koncerner, även utländska sådana, var alltså tillåtna så länge de förhöll sig inom Förenade 

Konungariket.  

Bolaget Marks & Spencer som hade avyttrat ett utländskt dotterbolag och likviderat flera 

andra ansökte om att i moderbolaget, placerat i Förenade Konungariket, medges förlustav-

drag för de förluster som uppkommit i och med de utländska dotterbolagens frånfälle.189 

Då ansökan innefattade bolag belägna utanför Förenade Konungariket avslogs ansökan.190 

 

                                                 
184 EU-domstolens egen analogi i av resonemanget som fördes i mål ICI och som sedan användes i mål C-

446/03 Marks & Spencer, se p. 57. Det rättsfallet gäller den lagstiftning som kom till stånd i Förenade Ko-
nungariket efter domen i målet ICI, se p. 16 i mål Marks & Spencer. 

185 Mål 270/83 Avoir Fiscal. 

186 Ståhl et al, (2011), s. 147-148. 

187 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 16. 

188 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 17. 

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

190 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 24. 
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Bild 5. 

4.2.3.2 Beskrivning av skatteflykten 

Bolaget ansåg, och fick stöd för detta av EU-domstolen, att bestämmelserna hindrade eta-

bleringsfriheten eftersom de verkade avskräckande för att etablera dotterbolag i andra med-

lemsstater.191  

Förenade Konungarikets regering försvarade bestämmelserna med tre olika argument, där-

ibland att om de inte 

tilläts särskilja mellan 

bolag inom och 

utom landet så skulle 

systemet med kon-

cernbidrag kunna 

utnyttjas för skat-

teundandragan-

den.192 Skatteundandragandet skulle då kunna genomföras på så vis att kon-

cerner inom unionen organiserade sin verksamhet så att förluster riktades mot de bolag 

inom koncernen som var placerade i stater med hög skatt.193 Följden av upplägget skulle då 

bli att det beskattningsbara resultatet kom att minska i den medlemsstat där moderbolaget 

var beläget med hög skatt. Det skulle i detta sammanhang inte spela någon roll om förlus-

terna behandlades korrekt i bolaget placerat i lågskattestaten. Detta eftersom den väl av-

vägda fördelningen av beskattningsrätten mellan de olika staterna likväl skulle störas av att 

beskattningsrätten flyttades obehindrat mellan två eller flera stater.194 

 

                                                 
191 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 33-34. 

192 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 43. 

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

194 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 45-46. Fördelningen av beskattningsrätten mellan stater var ett av de 
andra argument som Förenade Konungariket presenterade. Då det är direkt kopplat till argumentet kring 
skatteflykt/skatteundandragande är det likväl motiverat att nämna argumentet här, även om det tangerar 
uppsatsens avgränsningar.  
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4.2.3.3 Analys av argumentens innebörd och inverkan 

I målet Marks & Spencer valde EU-domstolen för första gången ett nytt tillvägagångssätt 

vid behandling av parternas argument.195 I tidigare mål där stater hänvisat till doktrinen om 

tvingande hänsyn för att motivera nationella bestämmelser som innebar hinder mot någon 

av de fyra friheterna så hade domstolen behandlat dessa argument vart och ett för sig. I det 

förevarande målet valde dock domstolen att samlat betrakta samtliga de tre argument som 

framfördes.196 

Då de tre argument Förenade Konungariket framförde, som vart och ett innebar en separat 

rättfärdigandegrund, betraktades tillsammans gavs de större tyngd.197 Domstolen ansåg att 

bestämmelserna uppfyllde de första tre av de fyra rekvisit som krävs för att hindrande nat-

ionella bestämmelser ska kunna motiveras utifrån doktrinen om tvingande hänsyn.198 Vad 

beträffade det fjärde rekvisitet ansåg domstolen att bestämmelserna efter en mycket av-

gränsad modifikation även kunde anses tillräckligt proportionerliga för att kunna accepte-

ras.199 Den modifikation som krävdes för att bestämmelserna skulle kunna accepteras i sin 

helhet innebar att koncernavdrag skulle tillåtas i situationer som var nära nog identiska med 

den i vilken Marks & Spencer befann sig i det föreliggande målet.200 

I målet tilldömdes alltså bolaget rätten att erhålla koncernavdrag för förluster som hade sitt 

ursprung utanför Förenade Konungariket. Domen medförde dock till skillnad från många 

andra EU-domar inte något generellt undantag som skulle bli möjligt att utnyttja för många 

andra bolag.201 

Innebörden av undandragandeargumentet i domen är stor. Trots att domstolens utredning 

fokuserar på alla tre argumenten så är det likväl undandragandeargumentet som binder 

samman de övriga, det är även detta argument domstolen lägger kraft på då de första tre 

                                                 
195 Ståhl et al, (2011), s. 154. 

196 Ståhl et al, (2011), s. 154. 

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

198 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 51-52. 

199 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 55. 

200 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 55. 

201 M. Lang, The Marks & Spencer Case – The Open Issues Following the ECJ’s Final Word, European Tax-
ation, February 2006, s. 54-67, s. 67. 
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rekvisiten summeras.202 Argumentets inverkan på domstolen är av samma anledningar stor. 

Denna inverkan kan även ses på hur olika medlemsstater skulle komma att arrangera sina 

argument efter domen i Marks & Spencer, detta kommer framgå i uppsatsens följande 

rättsfallsanalyser. 

 

4.2.4 196/04 Cadbury Schweppes 

4.2.4.1 Introduktion och bakgrund 

Målet gällde Förenade Konungarikets CFC-lagstiftning. CFC är en förkortning av de eng-

elska orden ”controlled foreign corporation”, denna förkortning används allmänt även på 

svenska och så kommer även att ske i denna uppsats. CFC-bestämmelser ser olika ut i olika 

stater men kortfattat innebär de att om ett moderbolag har dotterbolag i lågskattejurisdikt-

ioner så beskattas moderbolaget för den vinst som uppstår i dotterbolaget. Grunddragen 

för Förenade Konungarikets CFC-lagstiftning var utformade på detta sätt, gränsen för ”låg-

skattejuridiktion” enligt de aktuella bestämmelserna var om skatten understeg tre fjärdede-

lar av den i Förenade Konungariket.203 Bestämmelserna var dock modifierade och för mo-

derbolag med hemvist inom Förenade Konungariket fanns en mängd undantag att tillgå.204 

Bolaget Cadbury Schweppes hade omlokaliserat betydande delar av sin finansieringsfunkt-

ion till en region i Irland där skatten understeg tre fjärdedelar av den i Förenade Konunga-

riket.205 På grund av Förenade Konungarikets CFC-bestämmelser drabbades därför bolaget 

av negativa skattemässiga effekter.206 

 

 

 

 

                                                 
202 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 55. 

203 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 6-7. 

204 Se bland annat p. 6 och 61-62 i mål C-196/04 Cadbury Schweppes. 

205 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 2 och 13-14. 

206 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 20. 
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Bild 6. 

4.2.4.2 Beskrivning av skatteflykten 

Bolaget hävdade i målet att de aktuella CFC-bestämmelserna stred mot tre av de fyra fri-

heterna.207 Grunden för detta var att bestämmelserna innebar ett minskat incitament för 

bolaget såväl moderbolaget som dot-

terbolaget att tillhandahålla tjänster och 

kapital mellan medlemsstaterna, där-

med verkade det även hämmande för 

etableringsfriheten.208 

Förenade Konungariket förklarade, ef-

ter det att vissa andra mindre frågor 

avklarats, att bestämmelserna var nöd-

vändiga för att förhindra skatteflykt.209 

Skatteflykten skulle bestå i att bo-

laget genom ”fiktiva upplägg” 

skulle överföra vinster från den medlemsstat i vilka de skapats till en stat med låg beskatt-

ning.210 Det sätt på vilket dessa fiktiva upplägg skulle överföra vinster från Förenade Ko-

nungariket till de lågbeskattade finansbolagen var följande; de lågbeskattade bolagen till-

handahöll kapital till andra bolag inom koncernen.211 På detta kapital löpte räntor som in-

nebar kostnader för de lånande bolagen. Lånekostnaderna medförde att det beskattnings-

bara resultatet blev mindre i de lånande bolagen och att det beskattningsbara resultatet 

samtidigt blev större i finansbolagen.212  

Koncernens totala resultat förblev alltså oförändrat samtidigt som skatten, tack vara den 

lägre skattetariff som finansbolagen gällde under, totalt sett blev lägre för koncernen.213 Det 

”fiktiva” i upplägget stod att finna i huruvida det fanns någon verklig etablering i Irland.214 

                                                 
207 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 33. 

208 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 33. 

209 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 48. 

210 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 48. 

211 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 15. 

212 Ståhl et al, (2011), s. 154. 

213 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 18. Denna typ av förfaranden benämns ibland ”räntesnurror”. 

214 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 66. 
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Det skulle vara möjligt att all verksamhet som i teorin sköts av finansbolagen i Irland i 

praktiken sköts i någon annan stat för att sedan, via så kallade brevlådeföretag, bokförs i Ir-

land.215  

För att bolag med sin hemvist i Förenade Konungariket likväl skulle kunna etablera dotter-

bolag i Irland utan att beröras av CFC-bestämmelserna, men för att kunna undvika förfa-

randen som baserades på brevlådeföretag, gjordes vissa undantag.216 Bland annat gällde be-

stämmelserna inte dotterbolag placerade i lågskattejurisdiktioner om de delade ut i stort sett 

hela sin vinst eller om de bedrev kommersiell verksamhet, dessutom gällde inte bestämmel-

serna bolag som uppfyllde ett visst test.217 Finansbolagen i det föreliggande målet uppfyllde 

inte de krav som ställdes för undantagen.218 

 

4.2.4.3 Analys av argumentens innebörd och inverkan 

Det centrala begrepp som återkommer genom hela rättsfallet och som har en direkt bety-

delse för den innebörd och inverkan skatteflyktsargumentet får för utgången av målet är 

”rent konstlat upplägg”.219 Argumentet att bestämmelserna behövs för att förhindra att bo-

lag genom fiktiva upplägg kan undvika att beskattas är det enda argument som framförs av 

Förenade Konungariket.220 

Domstolen framhöll till att börja med att etableringar i andra stater inte ensamt kan rättfär-

diga hinder mot etableringsfriheten baserade på presumtioner om skatteflykt. Däremot 

kunde sådana hinder rättfärdigas om etableringen specifikt avsåg ett rent konstlat upp-

                                                 
215 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 68. Brevlådeföretag är den benämning som används av EU-

domstolen. Idéen med ett sådant företag är att det har ett registrerat säte på en viss adress i en viss stat men 
att denna adress inte består av mer än en brevlåda.  

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

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

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

219 Se bland annat p, 51, 55, 57, 72 samt 72 i målet, C-196/04 Cadbury Schweppes. Se dessutom Ståhl et al, 
(2011), s. 51. 

220 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 48. 
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Bild 7. 

lägg,221 det var nämligen endast bolag som var verkligt etablerade och som bedrev en fak-

tisk ekonomisk verksamhet som skyddades av etableringsfriheten222 

Nationella bestämmelser som innebär ett hinder för etableringsfriheten men som syftar till 

att förhindra skatteflykt genom fiktiva upplägg är därmed acceptabla inom ramen för dokt-

rinen om tvingande hänsyn.223 Det är dock förutsatt att de är utformade på ett sådant sätt 

att de inte missgynnar verkligt etablerade bolag som bedriver en reell ekonomisk verksam-

het.224 

Innebörden och inverkan av skatteflyktsargument i en situation som den föreliggande är 

därmed mycket stor. Dotterbolag som genom rent konstlade upplägg placeras i lågskatteju-

risdiktioner kan alltså presumeras ha ett skattebedrägligt syfte. De kan därmed angripas av 

nationella bestämmelser som utgör en inskränkning i etableringsfriheten. 

 

4.2.5 524/04 Thin Cap 

4.2.5.1 Introduktion och bakgrund 

Tvisten i målet kretsade kring Förenade Konungarikets 

underkapitaliseringsregler. Underkapitaliseringsregler be-

nämns vanligen ”thin-cap” från engelskans ”Thin Capita-

lisation”,225 benämningen thin-cap kommer att vara det 

begrepp som användas i denna uppsats. 

Thin-cap bestämmelser innebär att bolag inte tillåts ha för 

stora skulder i förhållande till bolagts eget kapital.226 Det 

kan finnas flera anledningar till att ha mycket stora skul-

der i ett lån och dessa kommer att beskrivas i nästkom-

                                                 
221 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 51. 

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

223 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 72. 

224 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 59. 

225 Mål C-524/04 Thin Cap, p. 16.  

226 Mål C-524/04 Thin Cap, p. 4. 
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mande kapitel, 4.2.5.2. 

Thin-cap bestämmelser är vanligen utformade så att de gäller utifrån ett visst numeriskt 

förhållande mellan skulder och eget kapital, till exempel 4:1.227 De kan även vara utformade 

så att de gäller utifrån en bedömning om vad som är ett rimligt förhållande mellan skulder 

och eget kapital, det var på det senare av dessa båda sätt som de i Förenade Konungariket 

gällande bestämmelserna var utformade.228 

Effekten av thin-cap bestämmelser är vanligen att ränta som betalas på de skulder som går 

utöver vad som är tillåtet inte får betraktas som kostnader.229 De i målet aktuella bestäm-

melserna var utformade som bild 7 visar. Räntebetalningar som övergick vad som kunde 

antas vara en ”rimlig ekonomisk avkastning” fick inte betraktas som en kostnad i det beta-

lande bolaget. Det mottagande bolaget var samtidigt pliktat att behandla räntebetalningarna 

som utdelning, något som i Förenade Konungariket innebar att det låntagande bolaget var 

skyldigt att erlägga förskottsbetald bolagsskatt.230 

De i målet gällande bestämmelserna var till sin utformning endast applicerbara i situationer 

där det låntagande bolaget var hemmahörande i Förenade Konungariket och det långivande 

bolaget i en annan stat. Bestämmelserna förhindrade således inte mycket stora skillnader i 

förhållandet mellan skulder och eget kapital om båda bolagen var hemmahörande i Före-

nade Konungariket.231 

4.2.5.2 Beskrivning av skatteflykten 

Anledningen till att Förenade Konungariket infört de i målet gällande bestämmelserna var 

för att förhindra skatteflykt. Därigenom ville man säkerställa ett neutralt och sammanhäng-

ande skattesystem.232 

                                                 
227 Bland andra så är reglerna i Hong Kong utformade på detta vis. De faller dock i sin helhet utanför uppsat-

sen och används endast här i syfte att förklara hur reglerna kan vara utformade. För mer information om 
bestämmelserna, se Departmental Interpretation and Practise Notes, No. 13A, Deductability of Interest 
Expense, Inland Revenue Department Hong Kong.  

228 Mål C-524/04 Thin Cap, p. 4. 

229 Departmental Interpretation and Practise Notes, No. 13A, Deductability of Interest Expense, Inland Re-
venue Department Hong Kong. 

230 Mål C-524/04 Thin Cap, p. 20. 

231 Mål C-524/04 Thin Cap, p. 40. 

232 Mål C-524/04 Thin Cap, p. 65. 
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Bild 8. 

Domstolen arbetade i målet enligt den trestegsmetod som beskrevs ovan i kapitel 4.2.3.3 

där det i ett första steg klargörs huruvida bestämmelserna är inskränkande. I ett andra steg 

klargörs om bestämmelserna kan rättfärdigas utifrån från doktrinen om tvingande hänsyn. I 

ett tredje steg klargörs sedan huruvida bestämmelserna är proportionerliga.  

Sedan EU-domstolen i ett första steg fast-

slagit att bestämmelserna verkande in-

skränkande mot etableringsfriheten följde 

att klargöra huruvida bestämmelserna 

kunde rättfärdigas.233 Det förfarande ge-

nom vilket skatteflykt skulle vara möjligt 

om inte bestämmelserna varit på plats var 

enligt Förenade Konungariket det som 

finns i bild 8.234 

De koncernbolag som fanns belägna i medlemsstater med en hög skattenivå skulle beviljas 

stora lån från andra bolag inom samma koncern, sannolikt belägna i stater med låg skatte-

nivå.235 Förfarandet innebar att bolag som hade reella finansbolag i lågskattestater, och som 

därmed inte påverkades av utgången i det ovan behandlade målet Cadbury Schweppes236, 

fortsatt kunde använda koncerninterna lån för att flytta koncernens vinster från Förenade 

Konungariket.237 

 

4.2.5.3 Analys av argumentens innebörd och inverkan 

Både innebörden och inverkan av argumentet att bestämmelserna behövdes för att undvika 

skatteflykt var mycket stor. Av de argument som Förenade Konungariket framförde så var 

det endast detta arguments som accepterades av domstolen.238 Skälet var att det specifika 

                                                 
233 Mål C-524/04 Thin Cap, p. 63-64. 

234 Mål C-524/04 Thin Cap, p. 71. 

235 Mål C-524/04 Thin Cap, p. 72 

236 Se kapitel 4.2.4 angående mål C-196/04 Cadbury Schweppes. 

237 Mål C-524/04 Thin Cap, p. 74. 

238 Mål C-524/04 Thin Cap, p. 77. 
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ändamålet med bestämmelserna var just att förhindra att fiktiva upplägg skulle kunna ut-

nyttjas för skatteflykt.239 

För att bestämmelserna skulle accepteras krävde domstolen att skattskyldiga skulle bjudas 

en chans att bevisa det affärsmässiga i sitt förfarande.240 Om den skattskyldiga kunde bevisa 

att det fanns affärsmässiga skäl att ha ett onormalt förhållande mellan skulder och eget ka-

pital så skulle förhållandet accepteras.241 

I målet förekom också en stor mängd andra frågor, utgången i dessa tillsammans med en 

rad faktiska omständigheter i målet ledde till att Förenade Konungariket ansågs ha tappat 

målet. Kostnaderna för detta uppskattades av landet självt till omkring 300 miljoner euro.242 

Lagstiftningen som helhet godkändes dock efter vissa modifikationer, detta i det närmast 

uteslutande baserad på argumentet kring statens behov av att stävja skatteflykt.243 

 

4.2.6 231/05 Oy AA 

4.2.6.1 Introduktion och bakgrund 

Målet Marks & Spencer har behandlats ovan i kapitel 4.2.3. Frågeställningen i målet Oy AA 

var mycket lik den som förelåg i Marks & Spencer, medan den centrala frågan i Marks & 

Spencer gällde koncernavdrag gällde den i Oy AA koncernbidrag. Skillnaden mellan dessa båda 

begrepp är att koncernavdrag innebär att underskott överförs mellan två bolag inom 

samma koncern.244 Koncernbidrag innebär att överskott överförs mellan två bolag inom 

samma koncern.245 De situationer då båda förfarandena kan användas, både legitimt och 

som en del i ett skatteundandragande, är snarlika och utöver den beskrivning av detta som 

finns ovan i kapitel 4.2.3.2 kommer de även att beskrivas i kapitlet nedan. 

                                                 
239 Mål C-524/04 Thin Cap, p. 74 

240 Ståhl et al, (2011), s. 153. 

241 Mål C-524/04 Thin Cap, p. 92. 

242 Mål C-524/04 Thin Cap, p. 129. 

243 Ståhl et al, (2011), s. 154. 

244 Se beskrivningen i p. 13, 1st i mål C-446/04 Marks & Spencer. 

245 Se beskrivningen i p. 12 i mål C- 231/05 Oy AA. Se även Ståhl et al, (2011), s. 110. 
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Bild 9. 

EU-domstolen meddelade sin dom i målet Marks & Spencer under tiden som förhandling-

ar pågick i målet Oy AA,246 detta kom att påverka argumentationen i det senare av målen 

påtagligt.247 Av den anledningen är det tillräckligt att såväl beskrivningen av skatteflyktmo-

mentet som analysen av argumentets innebörd och inverkan hålls kort och kärnfullt. För en 

mer ingående analys av dessa båda moment av rättsfallsanalysen hänvisas därför till kapitel 

4.2.3 om mål C-446/04 Marks & Spencer ovan. 

 

4.2.6.2 Beskrivning av skatteflykten 

Det sätt på vilket koncerner kunde utnyttja koncernbidrag för att minska sin globala skatte-

börda utan att minska sitt resultat beskrevs på följande sätt av de regeringar som var aktiva 

i målet, de hade även stöd av kommissionen:  

[…]att koncerner organiserar sin verksamhet så, att vinst som är skattepliktig i Finland överförs 

till bolag som har bildats särskilt för detta ändamål, med säten belägna i andra medlemsstater där 

vinsten beskattas efter en lägre skattesats än i Finland, eller där den till och med helt undantas 

från skatteplikt.248 

 

Förfarandet hade alltså betydande likheter med det förfarande i vilket koncernavdrag an-

vändes för att minska en koncerns skatt. En betydande fördel med koncernbidrag var, ur 

den skattskyldigas vinkel, att förfarandet inte krävde några underskott i koncernen.249 

                                                 
246 Mål C-132/05 Oy AA, p. 46. 

247 Mål C-132/05 Oy AA, p. 47-50. 

248 Mål C-132/05 Oy AA, p. 50. 

249 Jmfr. Mål C-132/05 Oy AA, p. 58 med Ståhl et al, (2011), s. 218. 
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4.2.6.3 Analys av argumentens innebörd och inverkan 

De finländska bestämmelser som utgjorde grunden för rättsfallet var utformade så att de 

tillät koncernbidrag inom Finland men inte mellan ett finländskt och ett utländskt bolag.250 

Skälet till att reglerna var utformade på det viset var att bolag skulle vara fria att konstruera 

sin koncernstruktur utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter.251 EU-domstolen ansåg att 

detta utgjorde ett hinder för etableringsfriheten då det minskade incitamentet i att bedriva 

gränsöverskridande verksamheter.252 Bestämmelserna kunde dock motiveras utifrån beho-

vet av att stävja skatteflykt, skatteflykt som skulle kunna störa fördelningen av skatteintäk-

ter mellan medlemsstater.253 Domstolen ansåg inte att bestämmelserna var oproportioner-

liga.254  

Det faktum att EU-domstolen accepterade att de nationella bestämmelserna hindrade eta-

bleringsfriheten just därför att de förhindrade skatteflykt. Av den anledningen var den in-

nebörd och den inverkan argumentet hade på utgången mycket stor. Domstolen bekräftade 

även i målet sitt tidigare uttalande att de båda argumenten kring skatteflykt och fördelning-

en av beskattningsrätten hängde ihop.255 Argumentets inverkan på EU-rätten syntes i do-

men så stor att domstolen erinrar staterna att använda argumentet för att systematiskt 

hindra etableringsfriheten.256 

 

                                                 
250 Mål C-132/05 Oy AA, p. 14. 

251 Mål C-132/05 Oy AA, p. 22.  

252 Mål C-132/05 Oy AA, p. 42. 

253 Mål C-132/05 Oy AA, p. 60. 

254 Mål C-132/05 Oy AA, p. 63. 

255 Mål C-132/05 Oy AA, p. 62. 

256 Mål C-132/05 Oy AA, p. 53. 
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Bild 10. 

4.2.7 371/10 National Grid 

4.2.7.1 Introduktion och bakgrund 

Nederländsk lagstiftning innebar att värdeökningar på tillgångar som skett inom Nederlän-

derna skulle beskattas då tillgången flyttades ut landet.257 Lagstiftningen innebar att även 

orealiserade värdeökningar skulle beskattas trots att värdeökningen inte var definitiv.258 

Uflyttningsbeskattning benämns ibland utifrån engelskan ”exit taxation”, denna benämning 

är förekommande även på svenska.259 I denna uppsats kommer dock den svenska termen 

utflyttningsskatt att användas. 

Frågeställningen i målet cirkulerade kring det nederländska bolaget National Grid.260 Bola-

get hade genom en rad civilrättsliga åtgärder flyttat den exklusiva rätten att beskatta bolaget 

från Nederländerna till Förenade Konungariket. I samband med att beskattningsrätten flyt-

tades ur landet krävde Nederländerna att bolagets orealiserade värdeökningar skulle bes-

kattas utifrån deras storlek på utflyttningsdatumet.261 

 

4.2.7.2 Beskrivning av skatteflykten 

Den nederländska regeringen tillsammans med de andra staters regeringar ansåg att utflytt-

ningsbestämmelserna skulle kunna motiveras utifrån en handfull olika argument, däribland 

att bestämmelserna var nödvändiga för att förhindra skatteflykt.262 Av varken domen eller 

av generaladvokatens förslag till av-

görande framgår dock hur en sådan 

skatteflykt skulle ha gått tillväga.263 

                                                 
257 Mål C-371/10 National Grid, p. 13. 

258 Mål C-371/10 National Grid, p. 14. 

259 För språkskillnaderna se den svenska respektive den engelska versionen av KOM(2006) 825 final av den 
19 december 2006, Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Europeiska Eko-
nomiska och Sociala kommittén. 

260 Mål C-371/10 National Grid, p. 2. 

261 Mål C-371/10 National Grid, p. 7. 

262 Mål C-371/10 National Grid, p. 83. 

263 Förslag till avgörande av generaladvokat Juliande Kokott i mål C-371/10 National Grid Indus BV mot In-
specteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, föredraget den 8 september 2011. 
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Av den anledningen är resterande del av detta kapitel, kapitel 4.2.7.2, spekulationer. Det 

akademiska värdet på beskrivningen av hur en eventuell skatteflykt skulle gått tillväga är 

därför lågt, det kognitiva värdet kan dock vara desto högre. 

Genom att orealiserade värdeökningar skulle kunna föras ut ur Nederländerna så skulle det 

skattskyldiga bolaget kunna undvika en skatt som annars hade påverkat bolaget. Ett sätt på 

vilket detta skulle kunna utnyttjas för skatteflykt skulle kunna vara att bolaget inte realiserar 

några, eller mycket få, av sina egentliga värdeökningar. Rätten att beskatta bolaget, och 

därmed värdeökningarna, skulle sedan kunna flyttas till en annan stat med en lägre skatte-

nivå. I denna andra stat skulle sedan värdeökningarna beskattas till en lägre skatt än vad 

som annars vore fallet.  

För att förfarandet ska kunna användas för skatteflykt så är det dock inte alltid nödvändigt 

att den stat bolaget flyttar till har en lägre skattesats. Vissa staters skattelagstiftning innehål-

ler ett så kallat step up system. Ett sådant system innebär att en tillgång som ett bolag an-

skaffat för ett låg pris, men som vid tidpunkten för inflyttningen i staten har ökat betydligt i 

värde, endast kommer att beskattas utifrån det höga värde tillgången hade då den flyttade in 

i staten.264 Det ska återigen påpekas att det inte framgår i några dokument från EU-

domstolen på vilket sätt en eventuell skatteflykt skulle ha skett i förhållande till de i målet 

aktuella bestämmelserna. 

 

4.2.7.3 Analys av argumentens innebörd och inverkan 

I målet valde den nederländska regeringen att använda skatteflyktsargumentet på ett annat 

vis än vad som skett i de ovan behandlade målen. I dessa andra mål användes skatteflykts-

argumentet framgångsrikt tillsammans med antingen argumentet om fördelningen av be-

skattningsrätt mellan stater265 eller argumentet om fiktiva upplägg.266 I målet National Grid 

delades dessa argument upp och skatteflyktsargumentet användes separat från övriga ar-

gument.267 

                                                 
264 Terra, B., Wattel, P., European Tax Law, Student Edition, Fifth Edition, Kluwer, (2008), s. 264.   

265 Se till exempel p. 43 i mål C-446/03 Marks & Spencer eller p. 62 i mål C-231/05 Oy AA. 

266 Se till exempel p. 55 i mål C-196/04 Cadbury Schweppes eller p. 71 i mål C-524/04 Thin Cap. 

267 Mål C-371/10 National Grid, p. 83. 
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Skatteflyktsargumentet förstärktes inte med någon vidare förklaring om på vilket sätt be-

stämmelserna skulle kunna ha hindrat skatteflykt. Domstolen ansåg därför att bestämmel-

serna användes på ett sätt som misstänkliggjorde alla bolag som flyttade mellan stater ge-

nom att presumera att de gjorde så i skatteflyktssyfte.268 Allmänna skatteflyktspresumtioner 

hade aldrig accepterats av domstolen och så var inte heller fallet i det förevarande målet.269 

Domstolen kommenterade inte skatteflyktsargumentet vidare än genom en hänvisning till 

sin egna tidigare praxis.270 Argumentet hade därmed ingen inverkan på domstolen eller på 

utgången av målet. Den innebörd som argumentet hade var ingen annan än att förstärka 

den position som ensamstående skatteflyktsargument haft i tidigare praxis. 

 

                                                 
268 Mål C-371/10 National Grid, p. 84. 

269 Se bland andra domstolens dom den 26 september 2000 i mål C-478/98, Europeiska kommissionen mot 
Konungariket Belgien, domstolens dom (femte avdelningen) den 4 mars 2004 i mål C-334/02, Europeiska 
kommissionen mot Franska republiken samt flera av de mål som behandlats i denna uppsats. Bland dessa 
kan 264/96 ICI och 196/04 Cadbury Schweppes nämnas. För det nu förevarande målet, se p. 84 och 87. 

270 Mål C-371/10 National Grid, p. 84. 
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5 Slutanalys och slutsats 

5.1 Introduktion 

Att genomföra en samlande slutanalys för flera olika rättsfall är svårt, än svårare är det att 

identifiera mönster i varför EU-domstolen har behandlat ett och samma argument på så 

olika sätt. För att övervinna denna svårighet är det viktigt att angripa situationen på ett me-

todiskt och genomtänkt sätt.271 

För att black-letter-metoden som beskrivits i metodavsnittet i kapitel 1.4 ska kunna använ-

das på rätt sätt krävs som ett första steg att problemet går att identifiera. I kapitel 4 så har 

utgången i vart och ett av rättsfallen redogjort för enskilt. För att kunna konstatera att skat-

teflyktsargumentet har behandlats olika i målen räcker det dock inte med individuella ana-

lyser. I ett första steg kommer därför en samlande jämförelse mellan de olika fallen att ge-

nomföras.  

Analysens andra steg syftar till att identifiera underligande principer som bör kunna ge 

svar på uppsatsens övergripande frågeställning. En väl underbyggd slutsats är därefter ana-

lysens tredje och sista steg.272 

 

5.2 Steg 1 - Har argumentet behandlats olika i liknande mål?  

5.2.1 Likheter mellan målen 

De analyserade rättsfallen har valts ut inom ramen för uppsatsens avgränsning och har av 

den anledningen mycket gemensamt. Alla har avgjorts i EU-domstolen. Sedan domstolen 

delades upp i flera avdelningar har samtliga mål dessutom avgjorts i den stora avdelningen. 

Vidare så har målen uteslutande behandlat frågor som gällt etableringsfrihet, juridiska per-

soner och direkt beskattning.   

Ytterligare en sammanbindande faktor är att argument om skatteflykt eller skatteundandra-

gande framförts i målen. Även om det skatteflyktiga förfarandet inte har varit likadant i må-

len så är det ändå möjligt att placera målen i en av två huvudsakliga grupper: 273  

                                                 
271 Slater, M., Mason, J., Writing Law Dissertations, An introduction and guide to the conduct of legal rese-

arch, Pearson Longman, Harlow, (2007), s. 66-67. 

272 Slater, et al, (2007), s. 67. 
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1) Förfaranden som inte påverkar koncernens totala beskattningsbara resultat men 

som däremot flyttar resultatet till stater med en lägre skattesats. Bolagen i målen 

Cadbury Schweppes274 och Thin Cap275 syftade till att göra detta genom koncernin-

terna lån. Bolaget i målet National Grid276 syftade till att göra så genom att oreali-

serade värdeökningar flyttades ur den stat i vilken de uppstått. 

2) Förfaranden som inte påverkar vilken skattesats bolagets resultat kommer att bes-

kattas med men som istället påverkar storleken på det beskattningsbara resultatet, 

dock utan att minska det egentliga resultatet. Bolaget i målet ICI277 och i målet 

Marks & Spencer278 syftade till att göra detta genom koncernavdrag mellan bolag i 

olika stater. Bolaget i målet Oy AA279 syftade göra det genom koncernbidrag mellan 

olika stater. 

De olika typerna av förfarandena är dock så lika att en gruppering likt denna lätt kan visas 

orätt. Det finns till exempel inga direkta hinder mot att kombinera skatteflyktsförfarandet 

från de båda grupperna.  

En faktor som slutligen är tydligt förekommande i samtliga målen är den processmetod 

som domstolen arbetat med. I målet Cadbury Schweppes, tillsammans med målet Marks & 

Spencer och ytterligare ett mål,280 förfinade EU-domstolen den processmetodik som fortfa-

rande är vanligt förekommande i liknande rättsfall. Metodiken består i tre steg; först utreder 

domstolen huruvida det förekommer några diskriminerade eller annars hindrande bestäm-

melser. Om så är fallet undersöker domstolen sedan vilka eventuella rättfärdigandegrunder 

som presenterats av parterna. Slutligen klargörs huruvida rättfärdigandegrunderna uppfyller 

                                                                                                                                               
273 Målet Avoir Fiscal är så olikt de övriga målen att det för närvarande lämnas utanför behandlingen. Målet 

kommer istället att beskrivas senare i slutanalysen. 

274 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 48. 

275 Mål C-524-04 Thin Cap, p. 72. 

276 Mål C-371/10 National Grid, p. 83, (se kapitel 4.2.7.2 för närmare förklaring). 

277 Mål C-264/96 ICI, p. 25. 

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

279 Mål C-132/05 Oy AA, p. 50. 

280 Domstolens dom (andra avdelningen) den 7 september 2006 i mål C-470/04, N mot Inspecteur 

van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo. 
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de rekvisit som ska uppfyllas enligt doktrinen om trängande hänsyn.281 Målet ICI avgjordes 

tidigare än de ovan nämnda målen men det är likväl möjligt att i målet utläsa en tidig vers-

ion av arbetsmetoden.282 

Målet Avoir Fiscal skiljer sig i detta avseende från de övriga målen. Dels stod inte tvisten i 

målet mellan ett bolag och en stat och dels avgjordes innan trestegsmetoden etablerats.283 

 

5.2.2 Olikheter i argumentets betydelse 

Som visades i det föregående kapitlet så finns det många påtagliga likeheter mellan målen. 

Trots det så har inte staternas argument om skatteflykt alltid givits samma betydelse. Ar-

gumentets betydelse i de sju målen har redogjorts för i kapitel 4 ovan, mycket kort kan det 

sammanfattas på följande sätt: 

- ICI – Domstolen påverkades inte av argumentet om skatteflykt.284 

- Marks & Spencer – Argumentet om skatteflykt tillsammans med andra argument var 

helt avgörande för utgången i målet.285 

- Cadbury Schweppes – Argumentet om skatteflykt vinklat mot fiktiva upplägg var en-

samt avgörande för utgången i målet.286 

- Thin Cap - Argumentet om skatteflykt vinklat mot fiktiva upplägg gavs stor vikt men 

var inte avgörande för utgången av målet.287 

- Oy AA – Argumentet om skatteflykt tillsammans med andra argument var helt avgö-

rande för utgången i målet.288 

                                                 
281 D. Weber, The Influence of European Law on Direct Taxation, EUCOTAX Series on European Taxat-

ion, Kluwer Law, Alphen aan den Rijn, (2007), s. 1-2.  

282 De nationella bestämmelserna var dock så aggressivt utformade att tre-stegs-metoden inte kom längre än 
till det andra steget. Mål C-264/96 ICI, p. 24. 

283 Mål 270/83 Avoir Fiscal. 

284 För förtydligande, se kapitel 4.2.2.3. 

285 För förtydligande, se kapitel 4.2.3.3. 

286 För förtydligande, se kapitel 4.2.4.3. 

287 För förtydligande, se kapitel 4.2.5.3. 
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- National Grid – Domstolen påverkades inte av argumentet om skatteflykt.289 

Grundläggande likheter mellan målen så som parterna, domstolens arbetsmetod eller det 

potentiella skatteflyktsförfarandet verkar alltså inte ha spelat någon tydlig roll för skatte-

flyktsargumentets betydelse. Vad denna skillnad beror på är i detta läge inte klarlagt och 

analysens problem, och tillika det första steget i black-letter-metoden, är därmed identifie-

rat.  

 

5.3 Steg 2 - Underliggande och sammanbindande principer 

5.3.1 EU-rättslig grund för principerna 

Allt som sker inom ramen för EU måste anpassas efter vad som framkommer i de båda 

fördragen.290 Ett av grundsyftena med både nuvarande och tidigare fördrag har varit att 

skapa en inre marknad på vilken alla aktörer, oavsett vilken stat de härrör från ska kunna 

agera på samma villkor.291 Kopplat till de fyra friheter som utgör grunden för den inre 

marknaden finns i fördraget ett antal rättfärdigandegrunder. Dessa rättfärdigandegrunder 

ger förutsättningar inom vilka medlemsstater kan inskränka den inre marknadens friheter.292 

Utöver fördragets rättfärdigandegrunder har EU-domstolen i sin praxis utvecklat ytterligare 

en mängd rättfärdigandegrunder, de har tidigare i uppsatsen benämnts som doktrinen om 

trängande hänsyn till allmänintresset.293 Sättet på vilket EU-domstolen har kunnat utöka 

mängden rättfärdiggrunder på detta vis är genom den dynamiska arbetsmetoden.294 Meto-

den som har beskrivits tidigare i uppsatsen i kapitlen 2.4.2  har tre huvudsakliga tolknings-

metoder; den funktionella-, den teleologiska- och den konsekvensbaserade tolkningsmet-

oden.295 Vanligtvis förekommer alla tre metoderna när domstolen avgör ett mål, vilken av 

                                                                                                                                               
288 För förtydligande, se kapitel 4.2.6.3. 

289 För förtydligande, se kapitel 4.2.7.2. 

290 Craig et al, (2011), s. 7. 

291 Fördraget om Europeiska Unionen, art 3, punkt 1, c). 

292 För etableringsfriheten är dessa hänsyn till allmän ordning säkerhet och hälsa. Fördraget om Europeiska 
Unionens Funktionssätt, art 52, punkt 1. 

293 De benämns även ”Rule of reason”, se kapitel 3.3 ovan. 

294 Sthål et al, (2011), s. 40. 

295 Jespersen, (2011), s. 37. 
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metoderna som haft störst inflytande på utfallet av en dom kan dock vara svårt att se.296 

Vad som dock är möjligt att konstatera är att de tillsammans givit domstolen ett mycket 

flexibelt och anpassningsbart arbetssätt, ett dynamiskt sådant.  

Rättfärdigandegrunderna som har framarbetats genom den dynamiska tolkningsmetoden 

kan aldrig ge en medlemsstat befogenheter som skulle gå emot fördraget, inte heller kan 

frånvaron av en adekvat rättfärdigandegrund ge skattskyldiga en rätt att med stöd i EU-

rätten bortse från nationella bestämmelser inom icke-harmoniserade frågor.297 

Anledningen till att fördragets rättfärdigandegrunder har kompletterats med de i praxis är 

att EU-domstolen på detta sätt har försökt skapa balans på de rättsområden där direkt 

harmoniserande bestämmelser saknas men där andra harmoniserade områden fått en indi-

rekt betydelse.298 Skatterätten är ett område där direkt harmoniserande bestämmelser i stora 

delar saknas men där etableringsfriheten indirekt spelat en stor roll, detta kan bland annat 

ses i samtliga de rättsfall som analyserats i uppsatsen. Skatterätten var dessutom ett av de 

områden som uttryckligen angavs då doktrinen skapades.299 Så länge skatterätten inte är 

harmoniserad inom EU så kan medlemsstater alltså i teorin införa skatterättsliga bestäm-

melser som hindrar den inre marknaden,300 så har även skett i samtliga de rättsfall som ana-

lyserats i uppsatsen.  

För att doktrinen om tvingande hänsyn ska kunna användas i praktiken måste dock fyra 

kumulativa301 rekvisit uppfyllts. Som kommer att framgå i nästkommande delkapitel så har 

domstolens tolkningsmetoder tillsammans med dessa fyra rekvisiten en mycket viktig och 

central del i svaret på varför EU-domstolen i vissa rättsfall givit argumentet om skatteflykt 

en stor betydelse och i vissa fall en liten sådan. 

 

                                                 
296 Ståhl et al, (2011), s. 46. 

297 Mål C- 196/04 Cadbury Schweppes p. 35, även Ståhl, (2011), s. 153. 

298 Hinnekens, L., 3e kapitlet, EU freedoms and taxation, EATLP international tax series, Edited by Vanis-
tendael, F., volume 2, (2006), s. 81.  

299 Mål 120/78 Cassis de Dijon, p. 8, 2 st 

300 Hinnekens, (2006), s. 86. 

301 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. Det faktum att rekvisiten binds samman av ett ”och” anger att de är kumula-
tiva. 
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5.3.2 Principer som reglerar argumentets betydelse 

Som kommer att framgå så har domstolens dynamiska arbetsmetod haft en stor betydelse 

för den innebörd och inverkan som givits argumentet om skatteflykt. Den teleologiska me-

toden ingår som en del i den dynamiska arbetsmetoden och innebär att rättsakter ska tolkas 

utifrån deras syfte och mål302 I samtliga analyserade rättsfall har denna rättsakt varit artikel 

49 i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, alltså etableringsfriheten. Etable-

ringsfriheten existerar som en del av de fyra friheter som etablerar den inre marknaden.303 

Den inre marknaden är i sin tur ett av huvudskälen med hela Europeiska Unionen, nämli-

gen att bidra till ökad integrering mellan medlemsstaterna och att uppmuntra ökad han-

del.304  

I det fall att EU-domstolen använder sig av en teleologisk tolkningsmetod innebär det 

alltså, i förenklade termer, att en nationell bestämmelse som utgör ett hinder för etable-

ringsfriheten inte kan accepteras om den inte är samstämmig med EU-fördragets idéer om 

ökad integration och frihandel. På samma grund ska inte heller en persons agerande som 

strider mot detta syfte accepteras. 

För det fallet att EU-domstolen väljer en annan linje och istället för den teleologiska meto-

den använder sig av den konsekvensbaserade metoden ändras domstolens huvudfokus,305 

kravet på att bestämmelsen inte får hindra EU-rätten finns dock kvar.306 Den konsekvens-

baserade tolkningsmetoden baseras på de följder som kan uppstå ur en viss bestämmelse 

eller ett visst förfarande, bestämmelsen får således ställas i förhållande till dess följder.307 

Tolkningsmetoden ligger mycket nära doktrinen om tvingande hänsyn genom att de centre-

ras kring en analys av huruvida följderna kan motiveras.308  

De fyra rekvisit som reglerar doktrinen om trängande hänsyn återfinns i en sammanhäng-

ande text, texten avslutas med ett proportionalitetskrav som omfattar de övriga tre rekvisit-

                                                 
302 Jespersen, (2011), s. 37. 

303 Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, del 2, titel 1 och 3. 

304 FEUF, art 120. 

305 Jespersen, (2011), s. 37. 

306 Se kapitel 3.1.1. 

307 Jespersen, (2011), s. 37. 

308 Doktrinen om trängande hänsyn skulle eventuellt kunna sägas vara en följd av att domstolen använde sig 
av den dynamiska tolkningsmetoden i det rättsfall där doktrinen grundades. Detta tangerar dock gränsen till 
spekulationer och lämnas vidare utan hänseende. Se mål C-55/94 Gebhard.  
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en.309 Proportionalitetskravet innebär att de nationella bestämmelserna inte får anta över-

drivna former och uttrycks i flera domar som att de nationella bestämmelserna inte får gå 

utöver vad som krävs för att uppnå deras syfte.310 

Proportionalitetskravet innebär således att nationella bestämmelser som kan innebära en in-

skränkning i bestämmelser som harmoniserats ska ställas i direkt paritet till bland annat det 

trängande allmänintresse som de är satt att skydda.311  En mycket inskränkande nationell be-

stämmelse ska därmed tillåtas endast om mycket trängande allmänintressen är hotade.312 

Även på detta sätt är den konsekvensbaserade tolkningsmetoden påtaglig.313 Vilka allmänin-

tressen som kan bli hotade beror på vilka bestämmelser situationen gäller. I samtliga de 

rättsfall som analyserats i kapitel 4 i denna uppsats så har medlemsstaterna ansett det vara 

ett trängande allmänintresse att förhindra skatteflykt. I vissa av rättsfallen så har medlems-

staten kompletterat detta argument med ytterligare något eller några andra allmänintres-

sen.314 Det sätt på vilket ett allmänintresse kan vara mer eller mindre trängande beror på de 

nationella val och värderingar som påverkas.315 Följderna av den potentiella skatteflykten inne-

bar alltså i målen olika stora hot mot medlemsstaternas val och värderingar, i realiteten sker 

detta genom att skatteintäkter hotades. 

 

5.3.3 Applicering på de analyserade rättsfallen 

Det går tydligt att se hur den dynamiska arbetsmetoden och dess teleologiska och konse-

kvensbaserade tolkningsmetoder har inverkat på argumentet om skatteflykt i de sju rättsfall 

som analyserats i denna uppsats. I målet Avoir Fiscal konstaterade domstolen att då de 

franska bestämmelser som var gällde i målet direkt diskriminerande stred de mot syftet med 

EU. Genom en teleologisk granskning framgick att direkt diskriminerande bestämmelser 

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

310 Se till exempel mål, C-524/04 Thin Cap, p. 78. 

311 Hinnekens, (2006), s. 98. 

312 Hinnekens, (2006), s. 98. 

313 Jmfr. med not 300. 

314 Se kapitel 4 ovan för en mer utfyllande beskrivning.  

315 Domstolens dom den 24 mars 1994 i mål H.M Customs and Excises mot Gerhart och Jörg Schindler. 
Hinnekens, (2006), p. 98. 
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kunde bara motiveras genom de fördragsgrundade rättfärdigandegrunderna och således inte 

genom argument om skatteflykt.316 

I målet ICI är det aningen svårt att tydligt se vilken tolkningsmetod som domstolen an-

vände sig av. Skälet till att de nationella bestämmelserna underkändes var därför att deras 

utformning inte hindrade enbart skatteflykt utan alla typer av utlandsetableringar.317 Ef-

tersom denna motivering tenderar att främst hänvisa till att syftet med etableringsfriheten 

är just att tillåta utlandsetableringar, ligger en teleologisk tolkning närmast.  

I målen Marks & Spencer och Oy AA är det enklare att urskilja vilken tolkningsmetod 

domstolen använt sig av. I de båda målen argumenterade medlemsstaterna för att det var 

ett trängande allmänintresse att förhindra skatteflykt, följden skulle annars kunna ha blivit 

att fördelningen av beskattningsrätten mellan olika medlemsstater stördes.318 Domstolen 

beskriver då hur beskattningsunderlaget skulle minska i den ena staten,319 detta måste i 

överensstämmelse med den konsekvensbaserade metoden syfta till att en intäktsminskning 

skulle påverka medlemsstatens valmöjligheter och värderingar.320 I det sistnämnda av de 

båda målen hänvisar domstolen i början av målet till syftet med etableringsfriheten, detta 

skulle kunna tolkas som en teleologisk tolkningsmetod.321 I de avslutande partierna innan 

domen meddelas är dock fokus enbart riktat mot vilka följderna skulle bli om inte de nat-

ionella bestämmelserna accepterades.322 Ett liknande resonemang fördes i den förstnämnda 

av de båda målen.323 Det är således möjligt att konstatera att domstolen genom en konse-

kvensbaserad metod nådde sin slutsats och därmed gav argumentet om skatteflykt stor be-

tydelse.  

Målen Cadbury Schweppes och Thin Cap behandlar liknande typer av fiktiva upplägg. 

Domstolen förklarade i båda målen att rent konstlade upplägg som genom EU-rätten end-

                                                 
316 Mål 270/83 Avoir Fiscal, p. 23. 

317 Mål C-264/96 ICI, p. 26. 

318 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 43 respektive mål Oy AA C-231/05, p. 60. 

319 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 46. 

320 Jespersen, (2011), s. 37. 

321 Mål Oy AA C-231/05, p. 30. 

322 Mål Oy AA C-231/05, p. 62-67. 

323 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 33 respektive p. 43. I de avslutande partierna skiljer sig de båda målen 
åt på så vis att det i målet Marks & Spencer fanns en mindre ingripande version av de nationella bestämmel-
serna.  
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ast syftar till att kringgå nationella bestämmelser inte var tillåtna.324 Anledningen till att 

konstlade upplägg kunde motivera hindrande nationella bestämmelser var i det först-

nämnda av de båda målen att ändamålet med etableringsfriheten var att möjliggöra faktiska 

ekonomiska verksamheter, inte att möjliggöra fiktiva sådana som skulle leda till skatte-

flykt.325 Domstolen använde alltså en teleologisk tolkningsmetod för att nå sitt domslut. 

Utöver den teleologiska metoden så ser domstolen även, mycket kort, till de ekonomiska 

följderna av om den nationella bestämmelsen inte tillåtits,326 eventuellt skulle det således 

vara möjligt att argumentera för att domstolen dessutom använder sig av en konsekvensba-

serad metod. I målet gavs alltså argumentet om skatteflykt stor betydelse därför att perso-

ner inte ska kunna använda EU-bestämmelser för skatteflyktsändamål.  

Avslutningsvis så använde medlemsstaten i målet National Grid argumentet om skatteflykt 

separat och utan någon särskild motivering.327 Då argumentet inte motiverades innebar det 

att följderna av det potentiella skatteflyktförfarandet inte var möjliga att överblicka och att 

en konsekvensbaserad tolkning därmed inte var möjlig.328 Domstolen använde istället 

samma teleologiska metod som den gjort i målen Cadbury Schweppes och Thin cap. Skill-

naden mellan situationen i National Grid och de två sistnämnda målen var dock att det po-

tentiella skatteflyktiga förfarandet inte innebar något rent konstlat upplägg.329 Det bröt där-

för inte mot syftet och målet med EU och det fanns därför ingen grund på vilken argumen-

tet om skatteflykt kunde motivera den hindrande nationella bestämmelsen.330 

 

5.4 Steg 3 - Slutsats 

Har så det svåröverskådliga kaoset som rådde i början av slutanalysen nu övervunnits? Går 

det att identifiera en samlande bild av vilken innebörd och inverkan som staters argument 

om skatteflykt har? Går det även att dra några generella slutsatser som kan svara på uppsat-

sens syfte? Det gemensamma svaret på dessa frågor är ja.  

                                                 
324 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 51 respektive mål C-524/04 Thin Cap, p. 74. 

325 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 53-54. 

326 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes, p. 56. 

327 Mål C-371/10 National Grid, p. 83. 

328 Sthål et al, (2011), s. 152. 

329 Ståhl et al, (2011), s. 155. 

330 Mål C-371/10 National Grid, p. 87. 
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Den innebörden och den inverkan som staters argument om skatteflykt har haft i rättsfall 

där bolag hänvisar till etableringsfriheten har inte varit konstant. Istället varierar argumen-

tets innebörd och inverkar utifrån omständigheterna i målet. I de analyserade målen kan två 

huvudsakliga faktorer sägas vara avgörande.  

Den första är att om det trängande allmänintressen som hotas av skatteflykten har en stor 

betydelse för staten så har även argumentet en stor innebörd och inverkan. Det som avgör 

allmänintressets storlek är de val och värderingar som påverkas i medlemsstaten.  

Den andra faktorn som avgör vilken innebörd och inverkan argumentet om skatteflykt har 

är hur den hindrande nationella bestämmelsen ställer sig gentemot etableringsfriheten och i 

förlängningen även syftet med EU. En nationell bestämmelse som syftar till att hindra skat-

teflykt som sker genom konstlade upplägg har till exempel alltid en stor innebörd och in-

verkan. Etableringsfriheten är nämligen inte satt att skydda sådana konstlade upplägg och 

utgör därmed inget hinder mot nationella bestämmelsen som hindrar sådana förfaranden. 

Det slutgiltiga svaret på syftets fråga, vilken innebörd och vilken inverkan staters argument 

om skatteflykt har i rättsfall där bolag hänvisar till etableringsfriheten, kan alltså besvaras. 

Uppsatsens slutsats blir således det för juridiken så traditionella svaret, ”det beror på”. 
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Domstolens dom den 28 mars 1985 i mål 100/84, Europeiska kommissionen mot Förenade ko-
nungariket Storbritannien och Nordirland 
 
Domstolens dom den 26 april 1988 i mål 352/85, Bond van Adverteerders m.fl. mot nederländska 
staten. 
 
Domstolens dom den 12 juli 1988 i målen 138 och 139/86, Direct Cosmetics Ltd och Laughtons 
Photographs Ltd mot Commissioners of Customs and Excise 
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Domstolens dom den 5 december 1989 i mål C-3/88, Europeiska gemenskapernas kommission 
mot Italienska republiken 
 
Domstolens dom den 28 januari 1992 i mål C-204/90, Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska sta-
ten 
 
Domstolens dom den 28 januari 1992 i mål C-300/90, Europeiska gemenskapernas kommission 
mot Konungariket Belgien 
 
Domstolens dom den 24 november 1993 i de förenade målen C-267/91 och C-268/91, Bernard 
Keck och Daniel Mithouard 
 
Domstolens dom den 13 juli 1993 i mål C-330/91, The Queen mot Inland Revenue Commission-
ers, ex parte Commerzbank AG 
 
Domstolens dom den 24 mars 1994 i mål C-275/92, Her Majesty's Customs and Excise mot Ger-
hart Schindler och Jörg Schindler. 
 
Domstolens dom (femte avdelningen) den 17 oktober 1996 i målen C-283/94, C-291/94 och C-
292/94, Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV och Voormeer BV mot Bundesamt für 
Finanzen 
 
Domstolens dom den 30 november 1995 i mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano 
 
Domstolens dom den 2 april 1998 i mål C-296/95, The Queen mot Commissioners of Customs 
and Excise, ex parte EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham  
 
Domstolens dom den 15 maj 1997 i mål C-250/95, Futura Participations SA och Singer mot Admi-
nistration des contributions 
 
Domstolens dom den 15 maj 1997 i mål C-250/95, Futura Participations SA och Singer mot Admi-
nistration des contributions 
 
Domstolens dom den 9 mars 1999 i mål C-212/97, Centros Ltd mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
 
Domstolens dom den 22 oktober 1998 i de förenade målen C-10/97 till C-22/97, Ministero delle 
Finanze mot IN.CO.GE.'90 Srl, Idelgard Srl, Iris'90 Srl, Camed Srl, Pomezia Progetti Appalti Srl 
(PPA), Edilcam Srl, A. Cecchini & C. Srl, EMO Srl, Emoda Srl, Sappesi Srl, Ing. Luigi Martini Srl, 
Giacomo Srl och Mafar Srl 
 
Domstolens dom (femte avdelningen) den 29 oktober 1998 i mål C-114/97, Europeiska kommiss-
ionen mot Konungariket Spanien 
 
Domstolens dom den 26 oktober 1999 i mål C-294/97, Eurowings Luftverkehrs AG mot Finan-
zamt Dortmund-Unna 
 
Domstolens dom den 26 september 2000 i mål C-478/98, Europeiska kommissionen mot Konung-
ariket Belgien 
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Domstolens dom (femte avdelningen) den 21 november 2002 i mål C-436/00, X och Y mot Riks-
skatteverket. 
 
Domstolens dom den 30 september 2003 i mål C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Amsterdam mot Inspire Art Ltd 
 
Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 11 mars 2004 i mål C-496/01, Europeiska kommissionen 
mot Franska republiken 
 
Domstolens dom (femte avdelningen) den 4 mars 2004 i mål C-334/02, Europeiska kommissionen 
mot Franska republiken 
 
Domstolens dom (stora avdelningen) den 13 december 2005 i mål C-446/03, Marks & Spencer plc 
mot David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes).  
 
Domstolens dom (stora avdelningen) den 12 september 2006 i mål C-196/04, Cadbury Schweppes 
plc och Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot Commissioners of Inland Revenue.  

 
Domstolens dom (stora avdelningen) den 12 september 2006 i mål C-196/04, Cadbury Schweppes 
plc samt Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot Commissioners of Inland Revenue 
 
Domstolens dom (stora avdelningen) den 13 mars 2007 i mål C-524/04, Test Claimants in the Thin 
Cap Group Litigation mot Commissioners of Inland Revenue 
 
Domstolens dom (andra avdelningen) den 29 mars 2007 i mål C-347/04, Rewe Zentralfinanz AG 
mot Finanzamt Köln-Mitte 
 
Domstolens dom (andra avdelningen) den 7 september 2006 i mål C-470/04, N mot Inspecteur van 
de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo 
 
Domstolens dom (stora avdelningen) den 18 juli 2007 i mål C-231/05, Oy AA 
 
Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 15 maj 2008 i mål C-414/06, Lidl Belgium GmbH & Co. 
KG mot Finanzamt Heilbronn 
 
Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 27 november 2008 i mål C-418/07, Société Papillon mot 
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique 
 
Domstolens dom (stora avdelningen) den 29 november 2011 i mål C-371/10, National Grid Indus 
BV mot Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam. 
 

Rättsfall från Europeiska Unionens Domstolt (Speciella språkversioner) 

Domstolens dom den 5 februari 1963 i mål 26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie 
Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska skatteförvaltningen, (svensk version). 
 
Domstolens dom den 15 juli 1964 i mål 6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L., (engelsk vers-
ion). 
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Domstolens dom den 6 oktober 1982 i mål 283/81, Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo 
SpA mot Ministero della santà, s. 3420, (fransk version). 
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